REGULAMIN KONKURSU
„PODRÓŻUJ Z MOKATE”
§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.

Nazwa Konkursu: Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Podróżuj z Mokate”, zwany dalej Konkursem.
Organizator Konkursu: Mokate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, ul. Strażacka 48, 44-240 Żory, zwany
dalej Organizatorem.
3. Miejsce organizacji Konkursu: Konkurs Organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Cel Konkursu: Konkurs jest organizowany w celu promowania produktów marki Mokate.
5. Czas trwania Konkursu: Konkurs trwa od 09.07.2021 r. tj. od momentu opublikowania Postu Konkursowego określonego w § II pkt. 3 do
05.09.2021 r. do godz. 23.59.
6. Ww. Okres nie obejmuje: weryfikacji Zgłoszeń, ogłaszania wyników Konkursu, wydawania Nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.
Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku
w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094) i nie podlega regułom zawartym
w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
7. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
8. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.
9. Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej związanej z przeprowadzaniem przez Organizatora przedmiotowego Konkursu.
10. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com, na profilu „MokatePL”.
§ II. DEFINICJE

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia mają następujące znaczenie:
Uczestnik: Osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ma ukończone 18 lat i posiada profil na Facebooku
zgodny z regulaminem portalu Facebook.
Laureat: Osoba, której została przyznana Nagroda w Konkursie.
Post Konkursowy: Post informujący o konkursie zamieszczony na oficjalnym profilu Organizatora na platformie Facebook pod adresem:
www.facebook.com/MokatePL. Post konkursowy zostanie opublikowany w dniu 09.07.2021 r.
Praca Konkursowa – inspirujące, ciekawe, atrakcyjne zdjęcie z podróży Uczestnika, na którym widoczne jest opakowanie produktu
Mokate wskazane w Liście Produktów (patrz: § II pkt. 6). Zdjęcia, na których nie widać co najmniej jednego produktu z tej listy nie będą
brały udziału w konkursie.
Zgłoszenie do Konkursu: Post opublikowany w terminie od 09.07.2021 r. do 05.09.2021 r. na profilu Facebook Uczestnika (wyłącznie
publicznie) zawierający Pracę konkursową wraz z hashtagiem #enjoyMokate wpisanym w treści tego postu.
Lista Produktów:
Nazwa produktu Mokate

Kod kreskowy EAN
CAPPUCCINO W OPAKOWANIU STRUNOWYM

CAPPUCCINO CLASSIC (110 G - OPAKOWANIE STRUNOWE)

5902891280248

CAPPUCCINO Z BELGIJSKĄ CZEKOLADĄ (110 G - OPAKOWANIE STRUNOWE)

5902891280224

CAPPUCCINO ORZECHOWE (110 G - OPAKOWANIE STRUNOWE)

5902891280194

CAPPUCCINO ŚMIETANKOWE (110 G - OPAKOWANIE STRUNOWE)

5902891280200

CAPPUCCINO WANILIOWE (110 G - OPAKOWANIE STRUNOWE)

5902891280217

CAPPUCCINO Z MAGNEZEM (110 G - OPAKOWANIE STRUNOWE)

5902891280231

CAPPUCCINO KARMELOWE (110 G - OPAKOWANIE STRUNOWE)

5900649062740

CAPPUCCINO WIŚNIA W CZEKOLADZIE (110 G - OPAKOWANIE STRUNOWE)

5900649078284

CAPPUCCINO SŁONY KARMEL (110 G - OPAKOWANIE STRUNOWE)

5900649081116

CAPPUCCINO TRUSKAWKA W ŚMIETANCE (110 G - OPAKOWANIE STRUNOWE)

5900649081093

CAPPUCCINO W KARTONIKU
CAPPUCCINO Z BELGIJSKĄ CZEKOLADĄ (160 G - KARTONIK)

5900649077560

CAPPUCCINO ORZECHOWE (160 G - KARTONIK)

5900649077591

CAPPUCCINO Z MAGNEZEM (160 G - KARTONIK)

5900649077621

CAPPUCCINO WANILIOWE (160 G - KARTONIK)

5900649077652

CAPPUCCINO ŚMIETANKOWE (160 G - KARTONIK)

5900649077683

CAPP. VEGE MLEKO KOKOSOWE (160 G - KARTONIK)

5900649078796

CAPP. VEGE MLEKO RYŻOWE (160 G - KARTONIK)

5900649078826

CAPPUCCINO YOUNG CZEKOLADOWE (192 G - KARTONIK)

5900649077775

CAPPUCCINO YOUNG SŁONY KARMEL (192 G - KARTONIK)

5900649077751

CAPPUCCINO YOUNG TRUSKAWKA W ŚMIETANCE (192 G - KARTONIK)

5900649077928

CAPPUCCINO YOUNG WANILIOWE (192 G - KARTONIK)

5900649077737
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CAPPUCCINO YOUNG MASŁO ORZECHOWE (192 G - KARTONIK)

5900649077942

NAPÓJ KAWOWY MOKATE 3IN1 I 2IN1
MOKATE 3 IN 1 17G*10 SZT. CLASSIC - TORBA

5900649011052

MOKATE 3 IN 1 17G*24 SZT. CLASSIC - TORBA XXL

5900649011113

MOKATE 3 IN 1 17G*10 SZT. BROWN SUGAR - TORBA

5900649074903

MOKATE 3 IN 1 17G*24 SZT. BROWN SUGAR - TORBA XXL

590 0649074880

MOKATE 3 IN 1 17G*10 SZT. STRONG - TORBA

5900649075061

MOKATE 3 IN 1 17G*24 SZT. STRONG - TORBA XXL

5900649075085

MOKATE 3 IN 1 17G*10 SZT. CARAMEL - TORBA

5900649076921

MOKATE 3 IN 1 17G*24 SZT. CARAMEL - TORBA XXL

5900649077416

MOKATE 2 IN 1 14G*10 SZT. CLASSIC - TORBA

5900649011144

MOKATE 2 IN 1 14G*24 SZT. CLASSIC - TORBA XXL

5900649058187

ICED COFFEE W KARTONIKU
ICED COFFEE KARMEL (120 G - KARTONIK)

5900649070271

ICED COFFEE MOCCA (120 G - KARTONIK)

5900649070301

ICED COFFEE BIAŁA CZEKOLADA (120 G - KARTONIK)

5900649070240

NAPOJE CZEKOLADOWE W KARTONIKU
CZEKOLADA SŁONY KARMEL (25g*8)*12

5900649078468

CZEKOLADA POMARAŃCZOWA (25g*8)*12

5900649078499

CZEKOLADA (25G*8)*12 KLASYCZNA

5900649078529

§ III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mają ukończone 18 lat. Uczestnikiem
Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która posiada profil na Facebook zgodny z regulaminem serwisu Facebook (dalej: „Uczestnik”).
2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu
osób trzecich.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby fizyczne współpracujące z Organizatorem przy organizacji konkursu, a
także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w
stosunku przysposobienia.
5. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska lub nicka używanego na Facebook na liście
zwycięzców Konkursu na profilu MokatePL w serwisie Facebook.

§ IV. ZASADY KONKURSU
1.

Zadaniem konkursowym jest publiczne opublikowanie na profilu Facebook Uczestnika postu zawierającego Pracę Konkursową (patrz:
§ II pkt. 5 i 6) wraz z hashtagiem #enjoyMokate umieszczonym w treści postu. Posty opublikowane w inny sposób niż publicznie nie będą
brały udziału w konkursie.
2. Zadania konkursowe należy publikować w terminie trwania konkursu (od 09.07.2021 r. tj. do 05.09.2021 r. do godz. 23.59).
3. Przesłanie przez Uczestnika Pracy Konkursowej przedstawiającej wizerunek osoby lub inny element umożliwiający jednoznaczną
identyfikację danej osoby jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Uczestnik posiada wszelkie zgody na rozpowszechnianie
wizerunku umieszczonego w Zgłoszeniu do Konkursu dla celów Konkursu, zgodnie z zapisami Regulaminu. Prace Konkursowe naruszające
postanowienia § V zostaną wykluczone z Konkursu.
4. Prace konkursowe będą oceniane przez 3 osobową Komisję Konkursową (dalej „Komisja”), w skład której wchodzą przedstawiciele
Organizatora.
5. Komisja na podstawie oceny Prac konkursowych wyłoni 31 Laureatów i przyzna im nagrody: Nagrodę Główną dla jednego Laureata oraz
Nagrody Dodatkowe dla trzydziestu pozostałych Laureatów. Kryteria oceny: zgodność Prac Konkursowych z tematyką, oryginalność,
kreatywność i pomysłowość.
6. Lista Laureatów zostanie opublikowana w formie komentarza pod Postem Konkursowym na profilu MokatePL do 30.09.2021 do godz. 14:00.
7. Zwycięzcy zobowiązani są wysłać w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu wszelkie dane niezbędne do przekazania
im nagrody (imię i nazwisko oraz adres, na który ma zostać wysłana nagroda).
8. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w pkt. 7, w określonym powyżej terminie, Laureat traci prawo do nagrody.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn od Organizatora niezależnych, a
zwłaszcza podania błędnych danych przez poszczególnych Laureatów lub zdarzeń siły wyższej.
10. W przypadku rezygnacji przez Laureata z nagrody lub utraty przez Laureata prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator
zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Komisję Konkursową według kryteriów określonych w
pkt. 5 powyżej. W takim przypadku Laureat zostanie poinformowany o wygranej w prywatnej wiadomości wysłanej w ramach serwisu
Facebook.
11. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w pieniądzu. Nie jest
możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.
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§ V. NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM KONKURSU
1.

2.
3.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi
obyczajami lub Regulaminem Konkursu oraz Regulaminem serwisu Facebook, w szczególności Uczestników, którzy:
- nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
- podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Facebook;
- tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook;
- którzy nadeślą odpowiedź zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również
przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
- których odpowiedź będzie edytowana.
Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału
w Konkursie.
Organizator może ustosunkowywać się do treści (postów) zamieszczanych przez Uczestników na ich profilach.
§ VI. PULA NAGRÓD W KONKURSIE

1.

2.

3.
4.

Nagrodami w konkursie są:
a. 1 x Nagroda Główna: Apple iPhone12 wraz z książką podróżniczą oraz voucherem do sklepu internetowego Mokate o wartości
100 zł. Wartość zestawu wynosi 3 850,00 zł oraz dodatkowa nagroda finansowa o wartości 429,00 zł brutto. Łączna wartość
Nagrody głównej wynosi 4 279,00 zł brutto
b. 30 x Nagrody Dodatkowe: Zestaw składający się z gadżetów turystycznych (ekoplecak, koc piknikowy, ręcznik z mikrofibry w
butelce) wraz z produktami Mokate, książką podróżniczą oraz voucherem do sklepu internetowego Mokate o wartości 50 zł.
Wartość każdego zestawu wynosi 350,00 zł oraz dodatkowa nagroda finansowa o wartości 39,00 zł brutto. Łączna wartość każdej
nagrody wynosi 389,00 zł brutto.
Łączna ilość nagród w Konkursie 31 szt., na łączną wartość 15 949,00 złotych brutto.
Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, tj. ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) – ustawa PIT. Do wartości każdej Nagrody rzeczowej zostaje dodana
dodatkowa Nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej
w Konkursie (11,11% wartości Nagrody rzeczowej i pieniężnej). Laureat zgadza się, że kwota dodatkowej Nagrody pieniężnej nie podlega
wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest wyłącznie na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. Organizator, jako
płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do
właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy, należny z tytułu wygranej.
Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za
rzeczową część Nagrody ani do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju.
Z przekazania nagród zostanie sporządzony stosowny protokół zawierający dane Laureata: imię, nazwisko, adres zameldowania, PESEL,
dane adresowe Urzędu Skarbowego właściwego dla Laureata.
§ VII. WYDANIE NAGRÓD

1.
2.

3.
4.
5.

Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską na adres wskazany przez Laureata za pośrednictwem podmiotu profesjonalnie świadczącego
usługi kurierskie w terminie do 30.10.2021 r., decyduje data nadania przesyłki.
Warunkiem wydania Nagrody jest podpisanie przez Laureata Protokołu odbioru Nagrody przekazanego Laureatowi przez Kuriera. Kurier
podejmie dwie próby doręczenia Nagrody. Protokół przekazania Nagrody zawiera informacje o wartości przekazywanej Nagrody oraz
informacje podatkową. Laureat Nagrody oświadcza, że wyraża zgodę na pobranie przez Organizatora Konkursu Nagrody finansowej dodanej
do mojej Nagrody celem uregulowania zryczałtowanego podatku od nagrody w wysokości 11,11 % łącznej wartości przyznanej mi Nagrody.”
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru Nagrody z przyczyn leżących pod stronie Laureata.
Nagrody, które mimo prawidłowego nadania i dostarczenia nie zostaną odebrane przechodzą do dyspozycji Organizatora.
Organizator Konkursu we własnym zakresie zapewnia Nagrody i odpowiada za ich przesłanie Laureatom Konkursu.
§ VII. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.

2.
3.

Reklamacje są zgłaszane w terminie do dnia 20.11.2021 r. (decyduje data wpływu) na piśmie (listem poleconym) na adres: Mokate Sp. z o.o.
z siedzibą w Żorach, ul. Strażacka 48, 44-240 Żory lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:
konkurs@mokate.com.pl z dopiskiem – „Reklamacja - Konkurs „Podróżuj z Mokate” z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania
Uczestnika Konkursu, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treści żądania.
W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej Uczestnik Konkursu podaje również adres elektroniczny
do komunikacji.
Reklamacje rozpatruje Komisja. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni, włączając w to pisemne zawiadomienie Uczestnika o jego wyniku,
decyduje data nadania listu poleconego lub w przypadku odpowiedzi na reklamację za pomocą środków komunikacji elektronicznej, decyduje
data nadania wiadomości e-mail.

§ VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.

Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Konkursu przez Uczestników jest Organizator Konkursu Mokate
Sp. z o. o. z siedzibą w Żorach, ul. Strażacka 48, 44-240 Żory
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2.
a)

b)

c)
d)

e)
f)
3.
•
•
•
•
•
•
•

1.
2.

3.

Administrator danych osobowych informuje, że:
Dane osobowe pozyskane przez Administratora danych osobowych w związku z organizacją Konkursu o nazwie „Podróżuj z Mokate” są
przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego
Konkursu, tj. w celu przyjmowania Zgłoszeń do Konkursu, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody,
publikacji wyników Konkursu, ewentualnej procedury reklamacyjnej.
Dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) – pkt. c) oraz art. 6 ust.
1 pkt. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2020 poz.1781).
Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazane przez Administratora danych osobowych zgodnie z prawem na podstawie
stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu, tj. podmiotom
świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których gromadzone są dane osobowe
Uczestników Konkursu, podmiotom realizującym dostarczenie Nagród, operatorom pocztowym/przewoźnikom, a także podmiotom
obsługującym Administratora danych osobowych i organizatora, prawnie i księgowo.
Dane Uczestników Konkursu będą usuwane po zakończeniu Konkursu w najbliższym możliwym terminie wynikającym z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
Nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
W zakresie przetwarzania danych osobowych do celów przeprowadzonego Konkursu, Uczestnikom przysługują następujące prawa:
prawo dostępu do podanych danych osobowych,
prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z
prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
oświadczenia o powyższym Uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora Mokate Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach,
ul. Strażacka 48, 44-240 Żory, adres e-mail: konkurs@mokate.com.pl
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji, gdy Uczestnik uzna, że jego dane
osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
§ IX. PRAWA AUTORSKIE
Wszystkie zgłoszone do konkursu Prace Konkursowe mogą zostać opublikowane na stronie www.mokate.com oraz na profilach Organizatora
na portalach społecznościowych Facebook i Instagram.
Laureat konkursu przyjmując nagrodę w ramach przyznanej nagrody przenosi na Organizatora prawa własności intelektualnej do Pracy
Konkursowej, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne. Przeniesienie autorskich praw (majątkowych i zależnych) do Pracy
konkursowej nastąpi:
a) z dniem ogłoszenia wyników konkursu,
b) na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 880), w szczególności w zakresie:
- utrwalania na nośnikach materialnych i elektronicznych (płyty CD, DVD, Blu-ray, pamięć USB), technikami poligraficznymi,
fotograficznymi, magnetycznymi oraz cyfrowymi;
- zwielokrotniania dowolną techniką i w dowolny sposób, w szczególności przy zastosowaniu techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wszelkich urządzeń odtwarzająco-przegrywających, audio-wideo (magnetofony,
magnetowidy, odtwarzacze i nagrywarki CD, DVD i Blu-ray), w postaci drukowanej na opakowaniach, plakatach, billboardach, folderach
reklamowych, katalogach, publikacjach itp., niezależnie od ilości egzemplarzy oraz formatu i rozmiaru;
- w zakresie rozpowszechnienia – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w
Internecie, oraz w postaci wszelkiego rodzaju publikacji.
Laureat oświadcza, że jest wyłącznym autorem Pracy Konkursowej, wolnej od jakichkolwiek zapożyczeń, a w chwili przenoszenia
autorskich praw majątkowych do tegoż będzie jego wyłącznym właścicielem i nie będzie żadnych przeszkód prawnych w przeniesieniu
przedmiotowych praw oraz że Praca Konkursowa nie jest obciążona żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

§ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.

Regulamin dostępny jest na stronie www.mokate.com w zakładce Konkursy oraz w siedzibie Organizatora.
Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
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