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Regulamin konkursu aplikacji Mom4Mom 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich odbywa 

się konkurs w ramach aplikacji Mom4Mom (dalej: „Konkurs”). 

2. Organizatorem i Wykonawcą Konkursu jest Mom4Mom spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bolesławku, adres: ul. Nad 

Potokiem 51, 96-321 Żabia Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego za KRS: 0000839437, REGON: 385974028,  

NIP: 5291830699 (dalej: „Organizator”). 

3. Niniejszy Regulamin stanowi treść przyrzeczenia publicznego Organizatora. 

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego. 

4. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest ogłaszany 

za pośrednictwem mailingu do wszystkich użytkowników aplikacji oraz w formie pop’up 

(boksu reklamowego) w aplikacji.  

5. Konkurs trwa w dniach od 10.04.2021 r. do 20.05.2021 r. 

6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „dniach roboczych”, rozumie się przez to dni 

tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca co 

najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, stale zamieszkała w 

Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnik”). Osoby posiadające ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swojego 

przedstawiciela ustawowego. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, Mom4Mom spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bolesławku. Za 

pracowników uważa się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu prawnego, 

w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. 

§ 3. Zasady Konkursu 

1. Każdy użytkownik aplikacji dołącza do rankingu użytkowników z chwilą 

zainstalowania aplikacji i założenia konta. 

2. Za aktywność Użytkownika w aplikacji przyznawane są punkty według punktacji 

określonej poniżej w punkcie 9. 

3. Ranking użytkowników znajduje się w zakładce „Konkurs” w aplikacji. 
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4. Ranking Użytkowników prowadzony jest w okresie od 10.04.2021 r. do 20.05.2021 

r. 

5. Nagrodę pierwszego stopnia stanowi Zestaw nagród o wartości 454 zł (słownie: 

czterysta pięćdziesiąt cztery złote), w skład którego wchodzą: 

a. Zabawka „Rodzinny dom Peppy”, 

b. Zabawka „Peppa w klasie”, 

c. 3 książeczki (Wizyta doktora misia, Graj w zielone, Moc zabawy), 

d. Tablica, 

e. Puzzle „Dzień Peppy”, 

f. Gra 2w1 - Chińczyk/Węże i drabiny Peppa, 

g. Gra „Fruit Day”. 

6. Nagrodę drugiego stopnia stanowi Zestaw nagród o wartości 351 zł (słownie: 

trzysta pięćdziesiąt jeden złotych), w skład którego wchodzą: 

a. Zabawka „Peppa i jej dzień w ZOO”, 

b. Sorter kształtów, 

c. 5 figurek z postaciami, 

d. 3 książeczki (Wizyta doktora misia, Graj w zielone, Sport to zdrowie), 

e. Puzzle „Aktywny dzień Świnki Peppy”, 

f. Puzzle „Świnka Peppa z przyjaciółmi”, 

g. Gra „Memos”, 

h. Gra „Domino”. 

7. Nagrodę trzeciego stopnia stanowi Zestaw nagród o wartości 286 zł (słownie: 

dwieście osiemdziesiąt sześć złotych), w skład którego wchodzą 

a. Zabawka „Peppa w klasie”, 

b. Sorter kształtów, 

c. 5 figurek z postaciami, 

d. 2 książeczki (Wizyta doktora misia, Graj w zielone), 

e. Puzzle „Aktywny dzień Świnki peppy”, 

f. Gra „Memos”, 

g. Gra „Domino”. 

8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o zdobytej nagrodzie drogą mailową na 

adres wskazany podczas Rejestracji. 

9. Nagroda jest wysyłana na koszt Administratora, przesyłką kurierską na adres do 

korespondencji na terenie Polski, podany w wiadomości zwrotnej e-mail przez 

Laureatów. 

10.  Punkty w ramach konkursu budujące pozycję w Rankingu i mające wpływ na 

decyzję komisji przyznawane są za następujące aktywności:  

a) dodanie postu – 8 punktów, 

b) zdobycie komentarza pod postem – 4 punkty, 

c) zdobycie polubienia pod postem - 2 punkty, 

d) dodanie komentarza zawierającego co najmniej pięć znaków,  

pod postem innego Użytkownika - 5 punktów; 

e) zalogowanie się do Aplikacji i pozostanie w niej co najmniej przez 30 

sekund (przyznawane tylko 1 raz na dobę) – 1 punkt, 
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f) skierowanie do nowej osoby zaproszenia do Aplikacji skutkujące 

dołączeniem tej osoby do Aplikacji - 20 punktów. 

11.  Spośród 10 osób które zdobędą najwięcej punktów w rankingu w okresie 

konkursowym 10.04.2021 – 20.05.2021 r. komisja wyznaczona przez 

Administratora wybierze Laureatów konkursów przyznając nagrody I,II i III stopnia. 

Kryteriami przyznania nagród będzie ocena aktywności użytkowniczek w okresie 

trwania konkursu, uwzględniająca: wartość merytoryczną publikowanych treści 

(postów własnych i odpowiedzi na komentarze), inicjowanie tematów ważnych dla 

społeczności Mam, pozostawanie w zgodzie z wartościami Mom4Mom takimi jak: 

szacunek do pozostałych użytkowniczek, nie ocenianie, wspieranie, brak 

wypowiedzi noszących znamiona „hejtu” lub dyskryminacji. Komisja przeanalizuje 

10 kont które osiągną najwyższy wynik punktowy i wybierze te, które w jej ocenie 

wniosły największą wartość dla innych Mam, bazując na wyżej wskazanych 

kryteriach oceny. 

12.  Komentarze bądź posty bez treści, zawierające mniej niż pięć znaków lub 

zawierające treści o charakterze bezprawnym, o których mowa w punkcie 15. ust. 

16.1-16.8 poniżej, nie będą nagradzane punktami.  

13.  Akcje prowadzone w ramach Rankingu nie są grą losową, której wynik zależy od 

przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych. 

14.  Zadanie konkursowe dla Uczestników polega na zdobywaniu punktów za 

aktywności w aplikacji wymienione w § 3, ust. 10 od a) do f). 

15.  Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w konkursie. 

16.  Niedozwolone jest w ramach udziału w Konkursie dostarczanie przez Uczestnika 

treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje, w tym: 

16.1. zawierających treści obsceniczne lub wulgarne; 

16.2. nawołujących do nienawiści, w szczególności ze względu na rasę, płeć, 

narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną; 

16.3. obrażających uczucia religijne lub bezwyznaniowość; 

16.4. godzących w dobra osobiste Organizatora, Mom4Mom lub jakichkolwiek innych 

osób trzecich, w tym naruszających prawo do wizerunku osób trzecich; 

16.5. naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa 

autorskie; 

16.6. promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań 

przestępczych; 

16.7. spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego 

funkcjonowania systemu informatycznego Organizatora; 

16.8. zawierających antyreklamę Organizatora. 

§ 4. Nagrody 
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1. W Konkursie przyrzeczone są łącznie 3 zestawy nagród wskazane w §3 pkt.5, 6 i 7. 

2.  Każdy Uczestnik może wygrać w jednym Konkursie tylko jedną nagrodę. 

3. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na 

nagrody innego rodzaju. 

4. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody w Konkursie na osobę 

trzecią. 

5. Uczestnicy mogą zbierać punkty za aktywności w aplikacji oraz wykonywać zadania 

konkursowe od 10.04.2021 r. do 20.05.2021 r. 

6. Konkurs zostanie zakończony w dniu 20.05.2021 r. godzinie 23:59. 

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w aplikacji najpóźniej do 7 dni roboczych od 

dnia zakończenia konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone w formie mailingu do 

wszystkich użytkowników aplikacji oraz w formie pop’up (boksu reklamowego) w 

aplikacji.  

8. Jeżeli, pomimo dołożenia przez Organizatora należytej staranności, wydanie 

laureatowi nagrody okaże się niemożliwe, nagroda nie zostanie wydana i pozostanie 

do dyspozycji Organizatora. 

9. Nagrody nieprzyznane oraz nagrody nieodebrane pozostają do dyspozycji 

Organizatora. 

§ 5. Wydanie nagrody 

1. Warunkiem wydania nagrody jest odesłanie drogą mailową odpowiedzi na maila 

otrzymanego przez Organizatora, zawierającej adres do przesłania nagrody 3 dni od 

dnia otrzymania wiadomości informującej o przyznaniu nagrody przez Organizatora.  

2. Jeżeli wiadomość, o której mowa w ust. 3  powyżej, nie zostanie nadesłana przez 

laureata w terminie, laureat ten traci prawo do nagrody.  

3. Dostarczenie nagrody następuje poprzez wysłanie maila przez Organizatora,  

w terminie do 1 dnia od daty podania Organizatorowi przez Laureata adresu e-mail. 

§ 6. Dane osobowe i prywatność 

1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników jest 

Mom4Mom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą 

w Bolesławku. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym 

wydania nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Osobie, której dane 

dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania ewentualnej nagrody i 

rozpatrzenia reklamacji. 

2. Administrator danych powierzył Organizatorowi, na podstawie pisemnej umowy, 

przetwarzanie danych osobowych podawanych przez Uczestników w zakresie 
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niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród i rozpatrywania 

reklamacji. Przekazanie danych Organizatorowi następuje automatycznie z chwilą 

udostępnienia lub podania danych osobowych przez Uczestnika. 

3. Organizator informuje, że stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, 

mające na celu zapewnianie bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym ich 

ochrony przed nieuprawnionym dostępem, pozyskaniem i modyfikowaniem. 

§ 7. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można zgłaszać mailowo, na adres 

Wykonawcy (kontakt@mom4mom.pl)  z dopiskiem „Konkurs” w terminie do 10 dni 

roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu powyższego terminu 

decyduje data nadania reklamacji. 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, login z aplikacji Mom4Mom oraz 

podanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. 

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez 

Organizatora. Odpowiedź na reklamację udzielana jest za pomocą kanału komunikacji, 

którym reklamacja została wniesiona. 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, 

popierany, przeprowadzany, administrowany przez Facebook ani z nim związany. 

2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników w związku z 

Konkursem. Odpowiedzialność wobec Uczestników, w tym za rozstrzygnięcie 

Konkursu i wydanie nagród, ponosi Organizator. 

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na www.mom4mom.pl do wglądu, pobrania, 

zapisania i odtwarzania na urządzeniu końcowym Uczestnika. 

mailto:kontakt@mom4mom.pl
http://www.mom4mom.pl/

	§ 1. Postanowienia ogólne

