
 REGULAMIN KONKURSU

1. Regulamin określa warunki konkursu przeprowadzonego na portalu Nflix.pl zgodnie z art. 921 
Kodeksu Cywilnego - ustawy z dnia 23.04.1964r. (Dz.U.Nr 16, z późn. zm.) - dalej zwanego 
„Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Nflix.pl, dalej zwany Organizatorem.
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz
prawa i obowiązki uczestników.
5. Konkurs realizowany jest w terminie od dnia 24.12.2017 r. do 06.01.2020 r. Wyniki zostaną
oficjalnie ogłoszone do dnia 20.01.2020 r. na portalu Nflix.pl oraz profilu Facebookowym Nflix.pl.
6. Każdy uczestnik Konkursu poprzez wysłanie do niego zgłoszenia zgadza się na publikację
swojej pracy oraz, w przypadku wygranej, na ogłoszenie go jako zwycięzcy na stronie Nflix.pl.
7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być współpracownicy serwisu Nflix.pl
8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu w całości.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym Regulaminie zasad, jak 
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 
Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę 
w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do 
ewentualnej wygranej.
9. Adres e-mail organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji 
Konkursu: konkurs@nflix.pl
10. Nagrodami w Konkursie są:
- 1 (jedna) konsola Xbox One S 1 TB digital, o wartości 599 zł. 
- 2 (dwa) x Amazon Fire TV Stick 4K, o wartości 229 zł każdy. 
- 2 (dwa) x Amazon Echo Dot, o wartości 229 zł każdy.
11.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość odbioru lub nieodebranie 
którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego 
przez uczestnika Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z tym 
uczestnikiem lub odebranie przez niego zestawu nagród/nagrody.
13.O szczegółach odbioru i realizacji nagród zwycięzca każdej edycji Konkursu zostanie 
poinformowany przez Organizatora drogą mailową lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej. 
Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora w ciągu 30 dni od momentu ogłoszenia wyników.
14.Nagrody nieodebrane przez zwycięzcę Konkursu w terminie 60 dni od rozstrzygnięcia Konkursu 
przechodzą na własność Organizatora.
15.Wszystkie nagrody pozostają własnością Organizatora do momentu przekazania ich 
odpowiednio zwycięzcy każdej edycji Konkursu.
16. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od 24.12.2019 r. do 06.01.2020 r.
17. Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać za pośrednictwem formularza konkursowego, do 
którego link znajduje się w poście konkursowym. Uczestnik zgłaszający się do Konkursu 
zobowiązany jest posiadać pełnię praw do przesłanego tekstu / danych.
18. Aby zgłoszenie zostało wzięte pod uwagę, uczestnik musi spełnić następujące kryteria: 
- posiadać aktywne konto w serwisie Nflix.pl
- podać swoją nazwę użytkownika serwisu Nflix.pl w formularzu konkursowym. 
19.W przypadku niespełnienia któregokolwiek z kryteriów, zgłoszenie użytkownika zostanie
odrzucone.
20. Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani przez komisję konkursową.
21. Każda osoba może zgłosić się do Konkursu tylko raz.
22. Jednej osobie może być przyznana tylko jedna nagroda, przez cały czas trwania Konkursu.
23. Nagrodzone zgłoszenia mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Konkursu.
24. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko prawidłowe (w tym kompletne) zgłoszenia nadesłane
do Organizatora z uwzględnieniem warunków określonych w regulaminie.
25. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa.
26.Komisja konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu z niniejszym
regulaminem.



27.Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Konkursu, należy składać
Organizatorowi na adres: konkurs@nflix.pl, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty 
jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i wszelkie dane umożliwiające 
identyfikację danej osoby jako uczestnika Konkursu, jak również dokładny wskazanie powodu 
reklamacji i jego uzasadnienie.
28.Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane a zainteresowani uczestnicy zostaną 
powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, 
jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

Warszawa, 23.12.2019 r.


