
 

 

 
Regulamin konkursu księgarni internetowej Woblink pod tytułem  

„Czytanie zdarza się wszędzie!”  
 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

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

się konkurs organizowany pod nazwą „Czytanie zdarza się wszędzie!” (dalej: „Konkurs”). 

 
2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i organizowany jest wyłącznie 

w Internecie, za pośrednictwem strony internetowej księgarni internetowej Woblink do-

stępnej w trakcie jego trwania pod adresem: https://woblink.com/konkurs (dalej: „Strona 

konkursowa“). 

 
3. Organizatorem Konkursu jest Agencja Nie Do Ogarnięcia Spółka z ograniczoną odpowie-

dzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-534) przy ul. Bolesława Lima-

nowskiego 52/8 (dalej: „Organizator”), posiadająca numer identyfikacyjny REGON 

369309326 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 944-225-84-50, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądo-

wego pod numerem 0000713912, której komplementariuszem jest Agencja Nie Do Ogar-

nięcia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-534) przy ul. 

Bolesława Limanowskiego 52/8, posiadająca numer identyfikacyjny REGON 369067490 

oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 9442257999, wpisana do Rejestru Przedsiębior-

ców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 

Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000711194, posiadająca kapitał zakładowy 5 100,00 zł. 

 

4. Fundatorem nagród jest eCom Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą 

w Krakowie (30-303), przy ul. Gen. Antoniego Józefa Madalińskiego 9, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądo-

wego pod numerem KRS: 0000577375, posiadająca kapitał zakładowy 105 000,00 zł NIP: 

6772392776, REGON: 362557481 (dalej: „Fundator Nagród”). 

 
5. Celem Konkursu jest promocja księgarni internetowej z e-bookami i czytnikami Woblink 

(https://woblink.com), której właścicielem jest Fundator Nagród. 

 

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez ser-

wis Facebook ani z nim związany. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od ja-

kiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników z tytułu organizacji Konkursu. 

 

7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz. U. 2019, poz. 847 z późn. zm.).  
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§ 2 PRZEBIEG KONKURSU 
 

1. Konkurs trwa od 1 grudnia 2020 r. do 11 stycznia 2021 r. i jest podzielony na 3 tury (dalej: 

„Tury” lub pojedynczo „Tura”): 

1) Tura I – 1.12. – 14.12.2020 r. 

2) Tura II – 15 – 28.12.2020 r. 

3) Tura III – 29.12 – 11.01.2021 r. 

 

2. Czas trwania Konkursu obejmuje dokonywanie zakupów w księgarni internetowej Woblink 

upoważniających do udziału w Konkursie oraz dokonywanie zgłoszeń w Konkursie, nie 

obejmuje natomiast weryfikacji Odpowiedzi w celu wyłonienia laureata nagrody głównej 

oraz laureatów nagród dodatkowych I stopnia i laureatów nagród dodatkowych II stopnia 

w Turze III, wydania nagród i rozpatrywania reklamacji.  

 

 

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy:  

1) Spełniać warunki, o których mowa w § 3 Regulaminu; 

2) Dokonać w okresie od 30.11.2020 do 11.01.2021 zakupu w księgarni internetowej Wo-

blink pod adresem https://woblink.com – jednorazowo o wartości min. 10,00 zł (dalej: 

„Zakup Promocyjny”); 

3) Zgłosić się do Konkursu poprzez wejście na Stronę konkursową i wypełnienie formu-

larza konkursowego, w tym: 

a) zaakceptować Regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 

b) podać imię, nazwisko oraz adres mailowy w celach kontaktowych; 

c) udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe zamieszczone na Stronie konkurso-

wej (dalej: „Odpowiedź”)  

 

4. Uczestnik może zgłosić się do Konkursu dowolną ilość razy z zastrzeżeniem, że każde 

zgłoszenie związane jest z odrębnym Zakupem Promocyjnym.  

5. Do 10 dni roboczych od zakończenia każdej Tury jury określonej w ust. 1 powołane przez 

Organizatora wybierze 10 osób (1 laureata nagrody dodatkowej I stopnia i 9 laureatów na-

gród dodatkowych II stopnia), które w danej Turze udzieliły najbardziej kreatywnych Od-

powiedzi. Liczy się data przesłania Odpowiedzi. Przy wyborze laureatów nagród w 

danej Turze ocenie nie będą poddawane Odpowiedzi przesłane we wcześniejszych 

Turach. 

 

6. Do dnia 21 stycznia 2021 r. jury powołane przez Organizatora, kierując się kryterium krea-

tywności i oryginalności Odpowiedzi, wybierze 1 laureata nagrody głównej spośród wszyst-

kich Odpowiedzi na pytanie konkursowe udzielonych przez Laureatów poszczególnych 

Tur.  
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7. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Tury bez wskazania Laureatów 

i przyznania nagród, a także do przeniesienia nagród do następnej Tury i wskazania więk-

szej liczby Laureatów, z zastrzeżeniem, że łączna liczba Laureatów nie przekroczy 3 osób 

w przypadku nagród dodatkowych I stopnia i 27 osób w przypadku nagród dodatkowych 

II stopnia. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Konkursu bez wskazania 

Laureatów i przyznania nagród, w szczególności w przypadku gdy liczba zgłoszeń jest 

mniejsza niż liczba przewidzianych nagród lub żadna z Odpowiedzi nie spełnia warunku 

kreatywności i oryginalności. 

8. Uczestnik może w każdym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez 

przesłanie wiadomości e-mail wyrażającej wolę rezygnacji na adres konkursy@niedoogar-

niecia.pl. Rezygnacja w przypadku laureata powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody. 

 
 

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

1. Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie osoby: 
1) pełnoletnie,  
2) będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, 
3) z pełną zdolnością do czynności prawnych, 
4) zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy (jak również osoby współpracujące na 

podstawie umów cywilnoprawnych) Organizatora, Fundatora Nagród lub podmiotów bez-

pośrednio z nimi powiązanych, a także członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, rodzeń-

stwo, małżonkowie, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby za-

mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym). 

 
3. Przystępując do Konkursu poprzez zgłoszenie i udzielenie Odpowiedzi na pytanie konkur-

sowe zgodnie z Regulaminem, Uczestnik oświadcza, że: 

1) akceptuje niniejszy Regulamin i wszystkie postanowienia w nim zawarte; 

2) spełnia warunki udziału w Konkursie; 

3) treść Odpowiedzi jest jego własnego autorstwa i nie narusza praw lub dóbr osobi-

stych osób trzecich; 

4) nieodpłatnie udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do Odpowiedzi na zasa-

dach określonych w niniejszym Regulaminie;  

5) wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora korespondencji elektronicznej 

w sprawie Konkursu, w tym w sprawie wydania Nagrody poprzez jego adres mai-

lowy podany w formularzu zgłoszenia; 

6) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu 

realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, w tym ogłosze-

nia Laureatów, wydania Nagrody, rozliczenia podatku dochodowego lub rozpatrze-

nia reklamacji; 
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7) wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności 

w związku z organizowanym Konkursem. 

 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu Uczestników, którzy naru-

szają postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa. 

 
 

§ 4 NAGRODY 
 

1. Nagrodami w Konkursie (dalej: „Nagrody” a pojedynczo „Nagroda”) są: 
1) 1 x nagroda główna: zestaw bonów podarunkowych o łącznej wartości 10 000,00  

zł brutto do wykorzystania w terminie do 11.01.2024 r. w księgarni internetowej z 
e-bookami i czytnikami Woblink (https://woblink.com/) na zasadach określonych 
w Załączniku nr 1 do Regulaminu;  

2) 3 x nagroda dodatkowa I stopnia: zestaw składający się z podstawki pod książkę, 
słuchawek i czytnika PocketBook Touch HD3 Limited Edition, o łącznej wartości 
ok. 1600,00 zł brutto; 

3) 27 x nagroda dodatkowa II stopnia: bon podarunkowy o wartości 100,00 zł 
brutto do wykorzystania w terminie do 31.12.2021 w księgarni internetowej z e-
bookami i czytnikami Woblink (https://woblink.com/) na zasadach określonych w 
Załączniku nr 1 do Regulaminu; 

4) dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości 11,11 % wartości Nagrody wskazanej 
odpowiednio w pkt. 1) – 3) powyżej, którą Organizator odprowadzi jako należny 
podatek dochodowy od wygranej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, na co Uczestnik biorąc udział 
w Konkursie wyraża zgodę.  

 
2. Jeden Uczestnik może wygrać 1 nagrodę główną  i tylko 1 nagrodę dodatkową I stopnia  

albo dodatkową II stopnia w ramach danej Tury (tj. łącznie nie więcej niż 4 Nagrody w trak-
cie trwania Konkursu), niezależnie od liczby udzielonych Odpowiedzi. 
 

3. O rozstrzygnięciu Konkursu Organizator będzie informował Uczestników na bieżąco (jed-
nakże nie później niż w terminie 10 dni roboczych po zakończeniu danej Tury) na Stronie 
konkursowej a Laureatów dodatkowo w wiadomości prywatnej wysłanej na adres mailowy 
podany przy zgłoszeniu. Laureaci zostaną poproszeni o przesłanie Organizatorowi w ciągu 
5 dni od dnia ogłoszenia wyników wiadomości na adres: konkursy@niedoogarniecia.pl, w 
której udostępnią dane kontaktowe niezbędne do realizacji wysyłki i wypełnienia obowiąz-
ków wynikających z przepisów prawa podatkowego (imię i nazwisko, PESEL, adres 
zamieszkania, numer telefonu, nazwa i adres urzędu skarbowego). Nagrody rze-
czowe (nagrody dodatkowe I stopnia) zostaną wysłane przez Organizatora kurierem, nato-
miast bony (nagroda główna i nagrody dodatkowe II stopnia) zostaną wysłane drogą 
mailową przez Organizatora po zakończeniu Konkursu jednak nie później niż 21.02.2021. 

 
4. Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. Nie jest możliwa 

wymiana Nagrody na ekwiwalent pieniężny. Laureatom nie przysługuje ponadto prawo za-
strzegania szczególnych właściwości Nagrody.  

 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody 

z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku braku udostęp-
nienia w terminie danych, o których mowa w ust. 3, podania błędnych lub niekompletnych 
danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany, a także 
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w przypadku wyłączenia Uczestnika z Konkursu, jego rezygnacji lub niespełnienia przez 
Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku 
Uczestnik bezpowrotnie traci prawo do Nagrody.  

 
 

§ 5 PRAWA AUTORSKIE 
 

1. Z chwilą zamieszczenia Odpowiedzi przez Uczestnika, Organizator nabywa nieodpłatnie 

licencję niewyłączną do Odpowiedzi na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie jakąkolwiek techniką, w szczególności drukarską i zapisu komputero-

wego oraz zwielokrotnienie utrwalonych egzemplarzy, 

2) wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania egzemplarzy we wszelkich kanałach 

dystrybucji w kraju i za granicą; 

3) prawo do rozpowszechniania Odpowiedzi za pomocą Internetu, w szczególności 

na Stronie konkursowej; 

4) udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał dostęp do Odpowiedzi w miejscu 

i czasie przez siebie wybranym w tym poprzez udostępnianie w sieci Internet i in-

nych mediach; 

5) wykorzystywanie Odpowiedzi lub jej fragmentów w działaniach 

marketingowych Fundatora Nagród, w tym do celów promocji i reklamy 

jego produktów lub usług, w szczególności w celu promocji księgarni internetowej 

Woblink. 

 

2. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do 

Odpowiedzi i upoważnia jednocześnie Organizatora do wykonywania takich autorskich 

praw osobistych jego imieniem, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie Odpowiedzi bez 

podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy. 

 

3. Uczestnik wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora z opracowań 

Odpowiedzi (wykonywanie zależnych praw autorskich) oraz upoważnia Organizatora do 

udzielania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Odpowiedzi przez inne pod-

mioty, na polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie. 

 

4. Organizator zastrzega, że realizacja prawa do Nagrody, o której mowa w § 4 ust. 1 

może być uzależniona od zawarcia z Uczestnikiem w terminie wskazanym przez 

Organizatora dodatkowej umowy w zakresie zasad wykorzystania fragmentu lub 

całości Odpowiedzi (udzielenie licencji wyłącznej lub przeniesienie autorskich 

praw majątkowych). 

 
 

§ 6 DANE OSOBOWE 
 

1. W trakcie Konkursu, w szczególności w celu jego prawidłowej realizacji i promocji, ogło-

szenia Laureatów, wydania Nagród, rozliczenia podatku dochodowego lub rozpatrzenia re-

klamacji mogą być przetwarzane następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, 



 

 

PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa i adres urzędu skarbowego, adres 

poczty elektronicznej. 

 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 

 

3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochro-

nie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parla-

mentu 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 (dalej jako „RODO”). 

 

4. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda Uczestnika wyrażona 

poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu konkursowym dostępnym na 

Stronie konkursowej pod adresem https://woblink.com/konkurs. Podstawę prawną 

przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a w zakresie danych nie-

zbędnych do wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa podatko-

wego art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

 

5. Dane osobowe Uczestników podawane w związku z udziałem w Konkursie będą przetwa-

rzane przez Organizatora w celu realizacji i promocji Konkursu, w tym ogłoszenia Laure-

atów, wydania Nagrody, rozliczenia podatku dochodowego lub rozpatrzenia reklamacji. 

 

6. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane w trakcie trwania Konkursu i po jego 

zakończeniu, w zakresie jakim będzie to konieczne do realizacji i promocji Konkursu, wy-

dania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji, nie dłużej jednakże niż do momentu przedaw-

nienia ewentualnych roszczeń mogących powstać z tytułu uczestnictwa w Konkursie. W 

przypadku, gdy Uczestnik otrzymał Nagrodę, jego dane osobowe będą przetwarzane przez 

okres przechowywania dokumentacji podatkowej określony w przepisach prawa. Po upły-

wie tych okresów dane osobowe Uczestników zostaną usunięte. 

 
7. W razie potrzeby uzyskania informacji o swoich danych osobowych oraz realizacji innych 

praw w stosunku do danych osobowych Uczestnik może kontaktować się z Organizatorem 

na adres: konkursy@niedoogarniecia.pl  

 

8. Organizator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe innym podmiotom na pod-

stawie umów zawartych w oparciu o art. 28 RODO. 

 

9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go do-

tyczą, a zwłaszcza prawo do: dostępu, żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. 
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10. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego doko-

nano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

11. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego lub niezgodnego z okre-

ślonymi celami przetwarzania danych osobowych. 

 
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Konkursie, 

wydania Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

 
 

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu można przesyłać drogą elektroniczną na adres: kon-

kursy@niedoogarniecia.pl 

 

2. Reklamację można składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna 

reklamacji, jednakże nie później niż do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. 

 

3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis przyczyny złożenia 

reklamacji, datę jej wystąpienia oraz oznaczenie składającego reklamację (w tym jego imię, 

nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej). 

 

4. Organizator dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni 

roboczych od ich otrzymania przez Organizatora. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Orga-

nizator zawiadomi składającego reklamację drogą elektroniczną lub pisemnie na adres po-

dany w zgłoszeniu. 

 

5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 

powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

 

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, określającym zasady Konkursu. 

 

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczegól-

ności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji 

Nagród. 
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3. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu 

Konkursu, a w szczególności podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobo-

wych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, w tym w zakresie spełniania warunków Kon-

kursu, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, naruszenie jakichkolwiek praw 

osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych w związku z uczest-

nictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu. 

 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r. 

 
5. W czasie trwania Konkursu Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na 

Stronie konkursowej: https://woblink.com/konkurs  
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Załącznik nr 1 – Regulamin wykorzystania bonów podarunkowych w księgarni interneto-

wej Woblink 

 

Zasady działania bonów podarunkowych 

1. Bon Podarunkowy jest elektronicznym środkiem płatniczym, który może zostać wyko-

rzystany przy płatności za zakupy w księgarni internetowej Woblink.com. 

2. Aby wykorzystać Bon Podarunkowy należy posiadać aktywne konto w księgarni Wo-

blink.com. 

3. Bon działa również na koszty dostawy. 

4. Bon należy wykorzystać jednorazowo. Jeśli wartość zamówienia jest mniejsza niż wartość 

bonu nie ma możliwości wykorzystania różnicy w kolejnym zamówieniu. Jeśli wartość 

zamówienia jest większa niż wartość bonu różnicę należy dopłacić. 

5. W jednym zamówieniu można skorzystać tylko z jednego bonu. 

6. Bony nie podlegają wymianie na gotówkę. 

7. Ważność bonu w ramach nagrody głównej wygasa z dniem 11.01.2024, natomiast waż-

ność bonu w ramach nagród dodatkowych stopnia II wygasa z dniem 31.12.2021. 

 

Jak skorzystać z bonu: 

1. Zaloguj się na stronie woblink.com - jeśli nie posiadasz konta, załóż je.  

2. Dodaj wybrane pozycje do swojego koszyka. 

3. Przejdź do koszyka, klikając w ikonkę koszyk. 

4. W polu WYKORZYSTAJ BON PODARUNKOWY pod przyciskiem PRZEJDŹ DO 

KASY, wpisz otrzymany kod bonu i zatwierdzić przyciskiem "użyj". Wartość koszyka 

zostanie obniżona o określoną kwotę. 

5. Wciśnij przycisk "PRZEJDŹ DO KASY". 

6. Na podany przy rejestracji adres e-mail otrzymasz potwierdzenie transakcji. 

7. Produkty cyfrowe (ebooki i audiobooki) znajdziesz na swojej wirtualnej półce, książki 

drukowane zostaną Ci dostarczone zgodnie z metodą dostawy, którą wybrałeś. 

 

UWAGA:  

Każdy bon może być wykorzystany tylko raz. Bon w ramach nagrody głównej wygasa z dniem 

11.01.2024, natomiast ważność bonu w ramach nagród dodatkowych stopnia II wygasa z dniem 

31.12.2021.  

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź reklamacji, prosimy o kontakt na:  woblink@woblink.com 

 

Wydanie bonów: 

1. Fundator przekaże bony Organizatorowi konkursu drogą mailową. Organizator będzie od-

powiedzialny za ich rozesłanie.  
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2. Bony zostaną przesłane Laureatom drogą  mailową.   


