
REGULAMIN KONKURSU ONLINE „Do wygrania zaproszenia na zakupy w Moodo”

1. Regulamin określa warunki organizacji konkursu przeprowadzanego dla marki 
AleTrendy.pl.

2. Osoby niepełnoletnie biorąc udział w konkursie oświadczają, iż posiadają zgodę 
rodziców lub opiekunów prawnych. 

3. Pomysłodawcą oraz organizatorem konkursu jest firma Idego Group Sp. z o.o.

4. Przedmiotem konkursu jest stworzenie wiosennego zestawu ubrań w przy pomocy 
narzędzia udostępnionego w serwisie AleTrendy.pl. Zestawy powinny być 
przygotowywane w ramach mody damskiej. Konkursowe zestawy powinny zawierać 
odzież marki Moodo oraz dodatki niezbędne do wiosennego stroju wyjściowego

5. Konkurs zakończy się dnia 21.03.2013 r. o godz. 23:55. Zgłoszenia nadesłane po 
wskazanym terminie oraz nie spełniające kryteriów wskazanych w niniejszym 
regulaminie nie będą brały udziału w konkursie.

6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 10.04.2013 r.

8. W ramach wyboru najciekawszej stylizacji oceniane będą prace spełniające m.in. 
następujące kryteria:

- zgodność z tematyką konkursu
- spójność zestawu
- kompozycję.

9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zalogowanie się Uczestnika w serwisie 
AleTrendy.pl.

10. Wśród wszystkich przygotowanych zestawów Komisja Konkursu wyłoni trzy zestawy  
ubrań. Osoby, które utworzyły wybrane zestawy otrzymają nagrody w postaci 
zaproszeń na zakupy o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepach Moodo. 

11. Organizator skontaktuje się z Laureatem, poprzez e-mail, w ciągu 5 dni roboczych od 
wyboru laureatów Konkursu, celem powiadomienia o wygranej i ustalenia sposobu odbioru 
nagrody.

12. W przypadku, gdy w terminie do 2 dni od wysłania e-maila z informacją o wygranej, 
Laureat nie prześle do Organizatora e-maila zwrotnego z danymi osobowymi oraz 
kontaktowym numerem telefonu, to jego prawo do nagrody wygasa, i zostaje ona 
wręczona pierwszej osobie z listy rezerwowej.

13. W przypadku nie odebrania przez Laureata nagrody w terminie do 7 dni od pierwszej 
próby jej doręczenia, prawo do nagrody wygasa.

14. Nagroda będzie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez 
możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 

15. Zwycięzca zostanie wskazany na stronie konkursu w terminie do 30 kwietnia 2013.



16. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość wykorzystania wszystkich 
materiałów konkursowych przekazanych przez uczestników konkursu do celów 
niezbędnych do realizacji Konkursu oraz w celach reklamowych i marketingowych, na 
stronie internetowej Konkursu i w materiałach PR-owych (prasa, radio, internet).

17. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie.

18. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na 
prawie Organizatora do niedopuszczenia do konkursu, bez konieczności poinformowania 
o tym Uczestnika, który:
- narusza prawo obowiązujące w Polsce;
- zamieszcza treści o charakterze komercyjnym (reklamy).

19. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych 
osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) w celach związanych z realizacją 
Konkursu. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że zostali poinformowani o: zakresie 
zbierania danych osobowych, prawie dostępu, poprawienia oraz prawie żądania 
zaprzestania przetwarzania danych osobowych i dobrowolności podania danych 
osobowych.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego.


