
REGULAMIN KONKURSU 
“TEN WYJĄTKOWY DZIEŃ Z JUST WE” 

 
 

Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki udziału w konkursie “Ten 
Wyjątkowy Dzień z Just We” (zwanego dalej "Konkursem"), organizowanym przez JUST WE Ewelina 
Stasik-Makowska, adres: ul. Armii Krajowej 99, 63-600, Kępno, posiadająca numery: NIP: 
6191927342, REGON: 302098146 (zwaną dalej „Organizatorem”). Regulamin dostępny jest w 
siedzibie Organizatora oraz na stoisku targowym Organizatora. 
Konkurs trwa w trakcie XVI Dolnośląskich Targów Ślubnych w Hali Stulecia we Wrocławiu w dniu 
14.01.2018 . 
 

1. Uczestnikami Konkursu mogą zostać Młode Pary, które organizują ślub i wesele w 2018 r. lub 
2019 r. na terenie Dolnego Śląska. 

2. Aby wziąć udział w konkursie należy: 
a. odwiedzić stoisko lub stronę www.justwe.com.pl, 
b. wypełnić ankietę dostępną na stoisku lub na stronie: www.justwe.com.pl, podając 

dane kontaktowe oraz odpowiedzieć na PYTANIE konkursowe:  
“Gdyby nie było żadnych ograniczeń…..jaki byłby Wasz wymarzony ślub?” 
c. wrzucić ankietę do oznaczonej urny na stoisku, 
d. W ramach konkursu po ocenie odpowiedzi uczestników zostanie wyłoniony  

i nagrodzony 1 najoryginalniejszy pomysł. 
3. Nagrodą w konkursie dla zwycięzcy 1 miejsca jest: 

VOUCHER na  wsparcie w koordynacji dnia ślubu i wesela przez profesjonalnego wedding 
plannera z Just We. 

4. Zwycięzce Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną 
ogłoszone do dnia 18.01.2018 r. na naszej stronie www.justwe.com.pl. 

5. Laureatom nie przysługują roszczenia o zamianę nagrody rzeczowej na nagrodę pieniężną  
oraz o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę rzeczową. 

6. Nieodebranie i potwierdzenie nagrody w terminie do dnia 14.02.2018 r. oznacza wygaśnięcie 
prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec 
Organizatora. 

7. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagrody, które nie 
zostały im przyznane, są wyłączone. 

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu. 
9. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w trakcie konkursu jest Organizator. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w Konkursie. Brak zgody na 
przetwarzanie danych osobowych może spowodować brak możliwości wzięcia w nim udziału 
lub jego rozstrzygnięcia. Uczestnik ma prawo do wglądu, poprawiania lub sprzeciwiania się 
używaniu jego danych osobowych. Dane gromadzone jest w celu rozstrzygnięcia Konkursu i 
marketingu usług własnych. 

10. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia 
Konkursu. 

 
 
 
 



Wrocław, dnia 14.01.2018 r. 
 

1. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE KONKURSOWE 
“Gdyby nie było żadnych ograniczeń…..jaki byłby Wasz wymarzony ślub?” 
 

 

 
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie niżej podanych osobowych przez Organizatora w celu 
przeprowadzenia konkursu (w tym ich publikacji w ramach ogłoszenia wyników) a także 
marketingu usług własnych  
* Wyrażam zgodę na brzmienie Regulaminu Konkursu   
 

2. IMIĘ I NAZWISKO: 
 

3. TELEFON: 
 

4. ADRES E-MAIL: 
 

5. DATA ŚLUBU (jeśli już została wybrana): 
 

6. MIEJSCE ŚLUBU (jeśli zostało wybrane): 
 


