„MAŁPKA” SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Wojskowa 6
60-792 Poznań

REGULAMIN KONKURSÓW „STWÓRZ KOMIKS”

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w konkursach pod nazwą „Stwórz
komiks” organizowanych na www Małpka Express w okresie od 02.11.2015 do 31.12.2016 r. i
dostępny jest nieodpłatnie w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej www.malpkaexpress.pl.
Regulamin można nieodpłatnie utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego
wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w
pamięci urządzenia elektronicznego.
1. Organizatorem Konkursów (dalej: Konkursy) jest „MAŁPKA” S.A., z siedzibą w Poznaniu (60-792) przy
ulicy Wojskowej 6, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363985, NIP 6731766719,
REGON 331444670, o kapitale zakładowym w wysokości 42.960.000,00 PLN, wpłaconym w całości.
2. Prowadzącym Konkursy jest spółka ADHD Sp. z o.o. Sp. k. z siedziba w Poznaniu przy ul.
Strzeszyńskiej 269, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 505284,
posiadającej NIP: 7811894934.
3. Konkursy prowadzone są na www Małpka Express pod adresem www.malpkaexpress.pl w okresie od
02.11.2015 r. do 31.12.2016 r. i będą składały się z 6 miesięcznych edycji. Ostatnim dniem każdej
edycji będzie ostatni dzień miesiąca, tj. odpowiednio - 30.11.2015, 31.12.2015, 31.01.2016,
29.02.2016, 31.03.2016 i 30.04.2016.
4. W Konkursach może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych oraz osoba powyżej 13 roku życia posiadająca ograniczoną zdolność do czynności
prawnych zawierająca umowę w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, będąca
jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.) (Uczestnik).
5. Nagrodami w Konkursach są zestawy upominków reklamowych z logo Małpka Express. Wartość
pojedynczej nagrody w Konkursach nie przekracza 760 zł.
6. Warunkiem wzięcia udziału w Konkurach jest:
a. stworzenie komiksu na www.malpkaexpress.pl/komiksy/kreator przy pomocy kreatora komiksów w
okresie trwania Konkursów, przy czym o wzięciu udziału w Konkursie decyduje data dodania komiksu
oraz warunek opublikowania go przez Prowadzącego,
b. zaakceptowanie regulaminu przez Uczestnika oraz pozostawienie adresu e-mail.
7. W Konkursach będą brały udział tylko Komisy zaakceptowane i opublikowane przez Prowadzącego na
stronie www.malpkaespress.pl.
8. Jeden Uczestnik może wziąć udział w kilku edycjach Konkursu, ale pojedynczy Komiks będzie brany
pod uwagę tylko w edycji, w której został dodany.
9. Ostateczną decyzję w sprawie publikacji Komiksów podejmuje Organizator, który może bez podania
przyczyny zdecydować o niepublikowaniu danego Komiksu.
10. Pośród Uczestników, którzy spełnią warunki udziału w Konkursach, komisja konkursowa wyłoniona z
pracowników Organizatora dokona wyboru i ogłoszenia Zwycięzców w ciągu 7 dni od zakończenia
każdej edycji.
11. Wyniki Konkursów zostaną każdorazowo ogłoszone na fanpage Małpka Express pod adresem
https://www.facebook.com/malpkaexpress.
12. W każdym miesiącu wyłoniony zostanie 1 zwycięzca.
13. Organizator zastrzega możliwość organizowania edycji specjalnych Konkursu, których szczegóły
zostaną ogłoszone każdorazowo na https://www.facebook.com/malpkaexpress.
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14. Nagrody będą wysyłane do zwycięzców na adres podany przez Uczestnika w wiadomości prywatnej.
Jeśli Uczestnik nie prześle adresu w ciągu 7 dni od ogłoszenia zwycięzców na fanpage Małpka Express,
traci prawo do nagrody.
15. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
16. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez
Organizatora w celach marketingowych związanych z Konkursem oraz na przetwarzanie innych danych
osobowych (m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny) niezbędnych przy realizacji
Konkursu.
17. Reklamacje dotyczące Konkursów można zgłaszać pisemnie na adres: „MAŁPKA” S.A. ul. Wojskowa 6,
60-792 Poznań lub drogą elektroniczną na adres: promocje@malpka.pl z dopiskiem w temacie
wiadomości „Konkurs komiks”. Reklamacje można zgłaszać w okresie trwania Konkursu oraz w
okresie 30 dni od ogłoszenia jego wyników na fanpage Małpka Express.
18. Reklamacje Organizator rozpatruje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wpłynięcia
reklamacji.
19. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi w terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną.
20. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Konkursami mają jedynie charakter informacyjny.
Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. Udział w Konkursach
równoznaczny jest z akceptacją zasad Regulaminu.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Konkursów.
Zmiana Regulaminu będzie obowiązywał od następnego dnia od jej ustanowienia.
22. W kwestiach nieokreślonych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego w tym Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2002.141.1176, z późn. zm.) oraz
Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225 j.t.).
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