REGULAMIN KONKURSU
POD NAZWĄ „Yemgo Banda”
(zwany dalej: „Regulaminem”)
§ 1.
Postanowienia wstępne
1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i sposób przeprowadzenia konkursu „Yemgo Banda”
(zwanego dalej: „Konkursem”), a także prawa i obowiązki organizatora i uczestników
Konkursu w ramach Konkursu, zaś zapoznanie się z nim i akceptacja jego postanowień
jest niezbędna dla wzięcia udziału w Konkursie.
2. Organizatorem Konkursu jest Pink Pepper Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: „Organizatorem”), ul. Łowcza 24, 02-955 Warszawa, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców za nr
KRS 0000354609 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie), NIP
5272626377, która w zakresie organizacji Konkursu działa na zlecenie Bakalland S.A.
z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Bakalland”), ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa,
o kapitale zakładowym 6.362.012,50 zł, KRS 0000253890 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie), NIP 7810009491.
3. Wyłącznym podmiotem praw i obowiązków związanych z Konkursem w stosunku do jego
uczestnika i osób trzecich jest Organizator, a niniejszy Regulamin ani żadne inne
oświadczenia lub dokumenty ze strony Organizatora wydawane w ramach Konkursu – o ile
w ich treści wprost nie zastrzeżono inaczej – nie tworzą jakichkolwiek roszczeń uczestnika Konkursu względem Bakalland, podmiotów, za pośrednictwem których przekazywane są lub mogą być informacje związane z Konkursem (w szczególności zaś operatorów
telekomunikacyjnych i podmiotów prowadzących serwisy społecznościowe), ani żadnych
innych osób trzecich.
4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną,
grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U.2019 poz. 847 ze zm.).
5. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do konkursu powinien zapoznać się z treścią regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza,
iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
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6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 , 920 i 921 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.); fundatorem nagród jest Bakalland.
7. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.
Ogłoszenie Konkursu
1. Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem:
a. dedykowanego serwisu internetowego pod adresem: www.yemgobanda.pl;
b. w punkcie sprzedaży za pomocą materiałów POS jak plakat, wobbler

2. Wszelkie zmiany dotyczące Konkursu, informacje o jego przebiegu i rozstrzygnięciu oraz
informacje dodatkowe będą ogłaszane przez Organizatora co najmniej w serwisie internetowym, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a Regulaminu.

§ 3.
Osoby uprawnione do wzięcia udziału w Konkursie
1. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U.
z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), zwana dalej: „Uczestnikiem”, która przystąpi do Konkursu
i w chwili przystąpienia do Konkursu oraz w trakcie jego przebiegu – aż do czasu odbioru
ewentualnej Nagrody - spełnia następujące warunki:
a. ukończyła 18 lat;
b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posługuje
się tym adresem lub innym adresem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako
adresem do korespondencji;
d. posiada aktywny adres e-mail
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e. nie jest pracownikiem, współpracownikiem ani członkiem organów Organizatora
lub Bakalland ani nie jest spokrewniona lub spowinowacona z żadną z takich osób
(do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa) ani też nie jest osobą
przysposobioną przez takie osoby lub je przysposabiającą;
f. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.
2. Uczestnik obowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora o zaprzestaniu
spełniania którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, po
przystąpieniu przez niego do Konkursu. Informacja taka będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału w Konkursie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu
działającym niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub nie spełniającym wymogów
określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 4.
Zgłoszenie i zasady przeprowadzenia Konkursu
1. W celu dokonania zgłoszenia, które stanowi warunek uczestnictwa w Konkursie,
Uczestnik powinien:
a. dokonać zakupu dowolnych trzech batonów Yemgo i zachować dowód zakupu;
b. wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej:
www.yemgobanda.pl (zwany dalej: „Formularzem”) podając swoje dane osobowe oraz numer dowodu zakupu;
2. Uczestnik może wielokrotnie dokonywać zgłoszenia do Konkursu, po warunkiem, że
dokona więcej, niż jednego zakupu dowolnych trzech batonów Yemgo, a każda transakcja będzie udokumentowana odrębnym dowodem zakupu. Organizator ma prawo
wezwać Uczestnika do przedstawienia oryginału każdego dowodu zakupu stanowiącego
podstawę do zgłoszenia do Konkursu pod rygorem wykluczenia z Konkursu.
3. Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 powyżej uprawnia Uczestnika do
uzyskania nagrody gwarantowanej (premii) w postaci pary skarpetek (zwanej dalej:
„Nagrodą Gwarantowaną”), przy czym liczba Nagród Gwarantowanych jest limitowana
i wynosi 238 sztuk dziennie przez 42 dni trwania konkursu. Łączna pula nagród gwarantowanych to 10000 sztuk. O przyznaniu Nagrody Gwarantowanej decyduje kolejność
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zgłoszeń. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie również po wyczerpaniu limitu Nagród Gwarantowanych.
4. Uczestnik, który dokonał zgłoszenia zgodnie z § 4 ust. 1 powyżej, może ponadto zaznaczając odpowiednie pole w Formularzu wziąć udział w Konkursie, którego przedmiotem jest realizacja zadania kreatywnego poprzez zagłosowanie na swoją bandę na
stronie yemgobanda.pl i wykonanie oraz przesłanie Organizatorowi przez Uczestnika
utworu uzasadniającego wybór ulubionej Bandy Yemgo (zwanego dalej: „Pracą Konkursową”) w postaci:
a. wybraniu w ankiecie ulubionego bohatera bandy Yemgo i następnie kreatywnego
uzasadnienia swojego wyboru w postaci tekstu do 500 znaków (w tym spacji);
albo
b. wykonania pracy plastycznej o tematyce powiązanej z pytaniem konkursowym,
której zdjęcie (przedstawiające samą pracę plastyczną) lub skan zostanie wgrane
w formacie jpg lub pdf poprzez link w Formularzu o treści „wgraj plik”;
5. Praca Konkursowa powinna spełniać następujące warunki:
a. waga pliku nie większa niż 2 MB
b. lub liczba znaków nie większa niż 500
c. zostać wykonana osobiście przez Uczestnika;
d. nie być nigdy wcześniej publikowana ani wykorzystywana w innym celu niż
Konkurs;
e. nie zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów i produktów, z wyłączeniem produktów marki Bakalland;
f. nie naruszać praw własności intelektualnej (w szczególności zaś praw autorskich)
ani innych dóbr prawem chronionych (w tym dóbr osobistych) osób trzecich.
6. Praca Konkursowa może zostać wykorzystana przez Uczestnika wyłącznie dla celów
udziału w Konkursie w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu, a nadto
Uczestnik nie będzie uprawniony do posługiwania się nazwami, znakami towarowymi i
innymi oznaczeniami należącymi do Bakalland lub Organizatora poza zakresem niezbędnym dla wykonania i przesłania Organizatorowi Pracy Konkursowej.
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7. Uczestnikowi powinny przysługiwać wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do wykonanego na potrzeby Konkursu dzieła – w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1231z . ze
zm.) – i dokonując zgłoszenia oświadcza i zapewnia, że jego prawa do wykonanej pracy
nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone czasowo, ilościowo i terytorialnie, a
żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Organizatora z żadnymi uzasadnionymi
roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich, a jeśli takie roszczenia się pojawią
zobowiązuje zwolnić Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do
całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

8. Z chwilą przesłania Organizatorowi przez Uczestnika Pracy Konkursowej, Uczestnik
udziela Organizatorowi nieodpłatnej wyłącznej licencji (z prawem sublicencji, w
szczególności na rzecz Bakalland) do Pracy Konkursowej oraz zobowiązuje się do niekorzystania z autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem oraz na cele reklamowe i marketingowe,
a w szczególności w relacjach prasowych, publikacjach internetowych oraz na portalach
społecznościowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Udzielenie licencji do
Pracy Konkursowej następuje na wszelkich znanych w danym momencie pola eksploatacji, w szczególności zaś:
a. wprowadzania do sieci komputerowej i publicznego udostępniania za pośrednictwem takiej sieci, wykorzystania w środowisku Internet, w tym również za
pośrednictwem portali społecznościowych – do celów związanych z reklamą i
promocją produktów Bakalland;
b. utrwalania i zwielokrotniania – wytworzenie dowolną metodą egzemplarzy, w tym
w szczególności techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową – w
tym na drukowanych materiałach promocyjnych udostępnianych klientom lub
potencjalnym klientom - dla celów określonych powyżej;
c. publicznego udostępnienia i prezentowania utworów w taki sposób, by każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym
w ramach radiowych i telewizyjnych reklam – dla celów określonych powyżej;
d. zapisywania na dowolnych nośnikach danych, w tym magnetycznych i elektronicznych, obrotu takimi nośnikami i zwielokrotniania znajdujących się na nich
treści – dla celów określonych powyżej.
9. Uczestnik zobowiązuje się do nieumieszczania w Pracy Konkursowej wizerunku swojego
ani osób trzecich – w takim przypadku Praca Konkursowa zostanie wykluczona z Konkursu.
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§ 5.
Czas trwania i przebieg Konkursu
1. Konkurs prowadzony będzie w okresie od dnia 14.09.2020 r., godz. 00.01, do dnia
25.10.2020 r., godz. 23.59 (zwanym dalej: „Czasem Konkursu”), a w okresie od dnia
14.09.2020 r., godz. 00.01 do dnia 03.11.2020 r. Organizator dokona weryfikacji zgłoszeń
(zwanym dalej: „Okresem Weryfikacji”).

2. Organizator nie przewiduje przyznawania nagród uczestników przed upływem Czasu
Konkursu, przy czym w razie odwołania Konkursu nagrody nie będą przyznawane w ogóle.

§ 6.
Komisja konkursowa
1. Organizator powoła komisję konkursową (zwaną dalej: „Komisją”) dla nadzoru nad
przebiegiem Konkursu i wyboru zwycięzców Konkursu.
2. Komisja składać się będzie z 3 osób wyznaczonych przez Organizatora z grona jego
pracowników, współpracowników lub członków organów Organizatora.
3. Komisja podejmować będzie decyzje większością głosów, w głosowaniu jawnym.
4. Organizator nie będzie miał obowiązku podawania składu Komisji do wiadomości publicznej.

§ 7.
Zgłoszenie do udziału w Konkursie

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie może zostać dokonane wyłącznie w Czasie Konkursu.
2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie może zostać w każdym czasie i bez podania przyczyn
wycofane przez Uczestnika, co będzie oznaczało rezygnację z udziału w Konkursie oraz z
prawa do ewentualnych nagród. Wycofanie zgłoszenia (rezygnacja) może zostać dokonane w sposób wskazany w § 9 ust. 1 Regulaminu.
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3. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez wypełnienie przez Uczestnika formularza
rejestracyjnego
w
dedykowanym
serwisie
internetowym
pod
adresem:
www.yemgobanda.pl (i dodanie tam danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer
telefonu oraz aktywnego adresu e-mail należącego do Uczestnika ), dołączenie Pracy
Konkursowej i potwierdzenie zgłoszenia przyciskiem znajdującym się pod treścią formularza.
4. Warunkiem koniecznym zgłoszenia do udziału w Konkursie jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu, co następuje poprzez zaznaczenie stosownego pola w treści formularza rejestracyjnego, o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu.
5. Uczestnik jest uprawniony do zgłoszenia w ramach Konkursu wyłącznie jednej Pracy
Konkursowej. Dodatkowe zgłoszenia nie będą uwzględniane.

§ 8.
Przyznanie nagród
1. Nagrody Gwarantowane zostaną przyznane po upływie Okresu Weryfikacji.
2. Nagrody w Konkursie (zwane dalej łącznie: „Nagrodami”) stanowić będą:
a. 6 nagród głównych – iPhone 11 o wartości 3500 zł brutto każdy;
b. 10000 nagród dodatkowych – skarpety o wartości 4,50 zł brutto każdy.
z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.
3. Po zakończeniu każdego tygodnia Konkursu zostanie wyłoniony jeden zwycięzca, któremu zostanie przyznana nagroda główna. Wybór zwycięzców, którym zostaną przyznane
nagrody dodatkowe zostanie dokonany po Okresie Weryfikacji. Jednemu Uczestnikowi
może zostać przyznana tylko jedna Nagroda.
4. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona Komisja Konkursowa, która sporządzi w tym zakresie (dla celów wewnętrznych) protokół wyboru zwycięzców Konkursu zawierający
zwięzłe uzasadnienie ich wyboru. Komisja Konkursowa kierować się będzie przy wyborze
zwycięzców przede wszystkim oryginalnością pomysłu leżącego u podstaw danej Pracy
Konkursowej oraz zgodnością Pracy Konkursowej z opisanym w niniejszym Regulaminie
tematem przedmiotu Pracy Konkursowej.
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5. Wybór zwycięzców i przyznanie Nagród nastąpi wyłącznie w razie zgłoszenia w ramach
Konkursu co najmniej 7 Prac Konkursowych pochodzących od różnych uczestników
i spełniających kryteria wskazane w niniejszym Regulaminie.
6. Niezwłocznie po przyznaniu Nagród, Organizator skontaktuje się z Uczestnikami, którzy
wygrali Konkurs, przy użyciu danych kontaktowych podanych przez Uczestników w ramach zgłoszeń, o których mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu (adres e-mail i numer telefonu
podany w formularzu kontaktowym). W razie braku odzewu ze strony Uczestnika pomimo
co najmniej 3-krotnych prób kontaktu lub odmowy podania przez niego danych niezbędnych dla zgodnego z prawem przekazania Nagrody lub dokonania stosownych rozliczeń lub zgłoszeń podatkowych lub wycofania zgłoszenia do udziału w Konkursie lub
odmowy przyjęcia Nagrody, Nagroda przypadnie kolejnemu zwycięzcy według listy
zwycięzców ustalonej pierwotnie przez Komisję Konkursową, a w razie wyczerpania listy
zwycięzców – wybór kolejnego zwycięzcy zostanie dokonany niezwłocznie przez Komisję
Konkursową.
7. Informacja o zakończeniu Konkursu (i przyznaniu Nagród) zostanie zamieszczona w
serwisie internetowym pod adresem: www.yemgobanda.pl wraz z zanonimizowanymi
danymi zwycięzców.
8. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na nagrodę innego rodzaju,
aniżeli ta wskazana w treści niniejszego Regulaminu. Jeżeli Nagroda rzeczowa występuje w różnych kolorach, modelach lub z różnymi właściwościami, ich wybór należy
wyłącznie do Organizatora.
9. Zwycięzcy nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
10. Organizator jako płatnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z tytułu
podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli w związku z przyznaniem takiej Nagrody pojawi się obowiązek zapłaty podatku dochodowego przez zwycięzcę Konkursu.
Nagroda zostanie wydana zwycięzcom Konkursu zgodnie z przepisami ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych. W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami powstanie obowiązek uiszczenia przez Uczestników konkursu podatku dochodowego
od osób fizycznych, do nagrody rzeczowej przyznanej Uczestnikowi w Konkursie zostanie
dodana nagroda pieniężna w kwocie odpowiadającej 11,11% wartości przyznanej nagrody
rzeczowej. Przed wydaniem nagrody rzeczowej, Organizator konkursu potrąci wartość
podatku dochodowego (w zryczałtowanej wysokość 10 %) z nagrodą pieniężną i odprowadzi ją do właściwego urzędu skarbowego na poczet podatku dochodowego od osób
fizycznych. W celu odprowadzenia podatku dochodowego Uczestnik będzie zobowiązany
jest podać następujące dane: imię i nazwisko, adres, numer dowodu tożsamości oraz
numer PESEL.
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§ 9.
Kontakt z Organizatorem i reklamacje
1. O ile inaczej nie zastrzeżono w niniejszym Regulaminie, Uczestnicy mogą kontaktować
się z Organizatorem w sprawach wynikających lub związanych z Konkursem pisemnie pod
adresem: Pink Pepper Media sp. z o.o., ul. Łowcza 24, 02-955 Warszawa, lub pocztą
elektroniczną pod adresem: reklamacje@pinkpeppermedia.pl.
2. Reklamacje w sprawach dotyczących Konkursu mogą być składane przez Uczestników lub
inne osoby posiadające interes prawny – w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości
o okolicznościach stanowiących podstawę reklamacji (a w zakresie dotyczącym przyznania Nagród – w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w § 8
ust. 5 Regulaminu) w sposób wskazany w § 9 ust. 1 Regulaminu.
3. W reklamacji należy zamieścić imię, nazwisko oraz dane kontaktowe (adres e-mail oraz
adres korespondencyjny) wnoszącego reklamację oraz opisać okoliczności stanowiące
podstawę reklamacji (oraz podpis wnoszącego reklamację – w przypadku reklamacji
składanej pisemnie).
4. Reklamacje będą rozpatrywane z ramienia Organizatora przez Komisję Konkursową
każdorazowo w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji zawierającej dane niezbędne
do jej rozpatrzenia. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana
osobie wnoszącej reklamację w taki sam sposób, w jaki została złożona reklamacja.
5. Reklamacje złożone po terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, lub w innej niż wskazana
w ust. 1 formie nie podlegają rozpatrzeniu.
6. Informacja o sposobie rozpatrzenia złożonej reklamacji jest ostateczna w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie
ogranicza uprawnień Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Osobie wnoszącej reklamację, która nie zgadza się ze sposobem jej rozpatrzenia, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w tym zakresie przed sadem powszechnym na
drodze postępowania sądowego.

§ 10.
Postanowienia dot. ochrony danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, wpisana do rejestru przedsię9

2.

3.

4.

5.
6.

biorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253890. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez: nr telefonu: _______, adres
e-mail_ _______. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się pod adresem e-mail: iod@bakalland.pl.
Dane będą przetwarzane w celu:
a. przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania nagrody laureatom (podstawa
prawna – prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
b. rozliczenia nagród przyznanym laureatom (podstawa prawna – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie prawa podatkowego –
art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
c. rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna
– prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych jest niezbędne do udziału w Konkursie, ich niepodanie uniemożliwi
zgłoszenie do Konkursu. Dane będą przechowywane przez czas trwania Konkursu, a po
jego zakończeniu - przez okres rozliczeń finansowych związanych z akcją oraz przez
okres dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z uczestnictwem w
Konkursie.
Na zasadach określonych w RODO Uczestnikom przysługuje prawo do żądania dostępu do
swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
Uczestnik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.
Dane osobowe Uczestników będą powierzone na podstawie pisemnej umowy do przetwarzania Organizatorowi. Administrator będzie udostępniał dane osobowe zewnętrznym podmiotom świadczącym usługi z zakresu działalności pocztowej lub kurierskiej oraz
bankom.
§ 11.
Postanowienia końcowe

1. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie
materiały promocyjno – reklamowe dotyczące Konkursu i nagrody mają charakter wyłącznie informacyjny. Wygląd nagrody przedstawiony w materiałach reklamowych może
odbiegać od jej rzeczywistego wyglądu.
2. Niniejszy Regulamin w formie pisemnej dostępny jest do wglądu w biurze siedziby Organizatora przy ul. Łowczej 24, 02-955 Warszawa, a także w formie elektronicznej w
serwisie internetowym pod adresem: www.yemgobanda.pl.
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3. Wszelkie wyjaśnienia i informacje dotyczące prowadzonego Konkursu można uzyskać
kontaktując się z Organizatorem w sposób określony w § 9 ust. 1 Regulaminu, a w
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych – w § 10 ust. 1 Regulaminu.
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