
Regulamin konkursu  
„Tu się zaczyna” 

§ 1. 

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU


1. Organizatorem konkursu jest firma EMŻET Małgorzata Żukowska 
oraz Tu się planuje Karol Orlon, obie firmy z siedzibą w Ustowo 40i, 
70-001 Szczecin


2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12 lutego 2022r o godzinie 18:00 i 
trwać będzie do dnia 12 lutego 2022 r. Do godziny 18:30


3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 lutego o godzinie 18:30

4. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa.


5. Partnerzy konkursu:

- Tu się piecze 

- Tego jeszcze nie grali Grzegorz Piepke

- Wizualni 

- Magdy Zdjęcia Magdalena Cichecka

- Deco Collage Szczecin Marta Żurawska 

- ifotobudka 

- Jego Wina

- Furmanka.pl

- Zręcznie robione


§ 2. KONKURS

1. Wzięcie udziału w konkursie polega na wpisaniu w dniu wydarzenia 

do godziny 17:30 swoich danych osobowych na karcie 
zgłoszeniowej i wrzucenie jej do „maszyny losującej”


2. Jedna para może wypełnić jedną kartę zgłoszeniową podając swoje 
dane osobowe poświadczone własnoręcznymi podpisami.


3. Minimalna ilość zgłoszeń, aby konkurs się odbył to 10.

4. Wzięcie udziału w konkursie jest bezpłatne. 




§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA


1. Konkurs ma charakter otwarty. W Konkursie mogą wziąć udział 
pary, które mają zamiar i mogą zawrzeć związek małżeński zgodnie 
z polskim prawem, zamieszkałe na terenie Polski. 


2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, 
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.


3. W konkursie mogą wziąć udział pary, które nie mają jeszcze 
podpisanej umowy z organizatorem na organizacje wesela w Starym 
Folwarku w Ustowie.


4. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu 
konkursu.


§ 4. WARUNKI KONKURSU

1. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na 	 	

przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z 
przeprowadzeniem niniejszego Konkursu, w tym celu nawiązania 
kontaktu z właścicielem danych oraz w celach marketingowych. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału 
w Konkursie. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu do 
własnych danych oraz ich poprawiania.


2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich 
danych osobowych i informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie 
Organizatora, Partnerów konkursu oraz w innych środkach 
masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników 
konkursu.


3. W każdej chwili przysługuje uczestnikom prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych, przetwarzanych w celu 
i na podstawie wskazanych powyżej. Zgodnie z RODO przysługuje 
stronom prawo do dostępu do swoich danych, żądania ich 
usunięcia, ograniczenia, przenoszenia danych, wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. Wycofanie podanych danych uniemożliwia 
wykonanie umowy.


4. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 12.02.2022 przez organizatora 
w Starym Folwarku w Ustowie.




§ 5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY


1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia 
prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator przeprowadzi 
losowanie po kolei 8 miejsc w dniu wydarzenia „Tu się zaczyna” o 
godzinie 18:00    


2. Jedna karta zgłoszeniowa może być wylosowana do jednej 
nagrody.


3. Zwycięzcy mogą wybrać dowolny, dostępny termin na wesele w 
miesiącach luty, marzec, kwiecień, listopad, grudzień 2022 roku  
(nie wliczając dni 24, 25, 26, 31 grudnia oraz Świąt 
Wielkanocnych) oraz styczeń, luty i marzec  2023 roku. 

4. W pozostałych miesiącach - maj, czerwiec, lipiec, sierpień, 
wrzesień, październik 2022 roku, można wybrać termin, który 
nie wypada w sobotę, po wcześniejszym uzgodnieniu z 
organizatorem i współorganizatorem danej nagrody. 

5. Minimalna liczba osób na weselu to 70 osób

5. Nagrodą główną jest 50 % rabat na wesele w Starym Folwarku w 

Ustowie z propozycją menu nr 3 za 380 zł do 70 osób (dostępna na 
stornie internetowej www.staryfolwarkwustowie.pl - zakładka 
menu). Jeżeli liczba osób na weselu przekroczy 70 każda kolejna 
osoba jest liczona wg ceny pakietu.


6. Nagroda numer 2 to oprawa muzyczna wesela - 10h - prowadzona 
przez firmę Tego jeszcze nie Grali Grzegorz Piepke.


7. Nagroda numer 3 to tort weselny 7 kg (70 porcji) z pracowni Tu się 
piecze.


8. Nagroda numer 4 to rabat w wysokości 1500 zł na dekoracje 
kościoła lub pleneru przy podpisaniu umowy na wykonanie 
kompleksowej dekoracji sali i kościoła/pleneru i bukietu ślubnego 
od firmy Deco Collage Szczecin Marta Żurawska.


9. Nagroda numer 5 to rabat w wysokości 1500 zł na sesję ślubną 
plenerową przy podpisaniu umowy na reportaż z wesela od firmy 
Magdy Zdjęcia Magdalena Cichecka. W ofercie minimum 70 
przerobionych zdjęć na pendrivie i 50 odbitek w formacie 10x15.


10. Nagroda numer 6 to rabat w wysokości 1000 zł przy podpisaniu 
umowy na reportaż z wesela od firmy Wizualni.


11. Nagroda numer 7 to rabat w wysokości 50 % na usługę fotobudki 
od firmy ifotobudka.


http://www.staryfolwarkwustowie.pl


12. Nagroda numer 8 to rabat w wysokości 50 % na podstawową 
usługę Prosecco vana, w której skład wchodzi 20 litrów prosecco i 
5h obsługi barmańskiej od firmy Jego Wina. 


13. W przypadku wygrania nagrody głównej, para otrzymuje dwie  
dodatkowe wygrane:


-Rabat w wysokości 50% na usługę papeterii ślubnej (zaproszenia, 
zawiadomienia, winietki, menu, karteczki z podziękowaniem, zawieszki 
na alkohol, numery stołów, karty z planem stołów) do 70 osób od firmy 
Zręcznie robione.

-Całodniowy wynajem auta do ślubu na terenie Szczecina + 30 km od 
firmy Furmanka. 


14. Nagrody w Konkursie zostaną przekazane zgodnie z przepisami 
prawa podatkowego. W przypadku, jeżeli wypłacenie nagrody 
będzie się wiązało z obowiązkiem pobrania podatku, Organizator 
pobierze od wygranych wartość podatku na pokrycie takiego 
podatku.


15. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na wartość w 
gotówce.


16. Aby nagroda była ważna, para biorąca udział w konkursie jest 
zobowiązana do podpisania umowy z organizatorem konkursu na 
zorganizowanie wesela w obiekcie  Stary Folwark w Ustowie w 
przeciągu 7 dni od daty wydarzenia. 


17. W przypadku wygranej usługi u danego podwykonawcy termin 
wesela musi być uzgodniony i potwierdzony zarówno przez 
podwykonawcę jak i organizatora.


18. Nagroda nie jest imienna. Nagrodę można przekazać innej parze, 
która spełni warunki wymienione w § 3 pkt. 1,2,3,4 oraz w §5 pkt. 
15,16. Przekazanie nagrody musi się odbyć na podstawie umowy 
cesji między stronami, potwierdzonej pisemnie przez organizatora. 


19. Nagród nie można łączyć.


§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie 

internetowej www.staryfolwarkwustowie.pl

2. Reklamacje uczestników związane z Konkursem powinny być 

złożone na piśmie i przesłane listem poleconym na adres 
Organizatora. Reklamacje powinny zawierać dane uczestnika oraz 

http://www.staryfolwarkwustowie.pl


powody reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni 
od daty ich otrzymania. Decyzje Organizatora w postępowaniu 
reklamacyjnym są ostateczne.


3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian warunków 
Regulaminu, a także do zmiany terminów, przerwania, odwołania 
lub zakończenia Konkursu. O wszelkich zmianach Organizator 
poinformuje na wydarzeniu „Tu się zaczyna” na swoim Facebooku


4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.



