
Regulamin konkursu:
„Wygraj 3 x 200 PLN na wiosenne zakupy z Moodo”

1. Organizatorem konkursu jest marka Moodo Urban Fashion Mode z siedzibą przy ulicy ul. 
Kartuskiej 418 b 80-125 Gdańsk  (Moodo.pl).
2. Operatorem Technicznym Konkursu jest blogerka Paulina Rudnicka prowadząca blog 
Kapuczina.com , zwana dalej "Operatorem". 
3. Konkurs organizowany jest na stronie internetowej Operatora – Kapuczina.com
4. Fundatorem nagród jest marka Moodo.
5. Organizator jest  odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie oraz ich realizację na 
rzecz Zdobywców Nagród. Organizator ponosi odpowiedzialność z tytułu wad Nagród w 
Konkursie. 
6. Operator Techniczny jest odpowiedzialny za techniczne przeprowadzenie Konkursu oraz wybór  
zwycięzców. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Organizatora 
podjęte w związku z ufundowaniem i zrealizowaniem Nagród w Konkursie, ani nie ponosi 
odpowiedzialności z tytułu wad Nagród w Konkursie. 
7. Warunkiem udziału w Konkursie jest polubienie profilu Moodo na Facebooku 
(www.facebook.com/moodopl), profilu Kapuczina na Facebooku 
(www.facebook.com/kapuczina.blog) oraz wysłanie zgłoszenia konkursowego na adres:  
kapuczina.konkurs@gmail.com. 
8. Zadanie Konkursowe polega na zinterpretowaniu dowolnego trendu wiosennego za pomocą 
tekstu, zdjęcia, grafiki lub filmu. 
9. Uczestnicy mogą wysłać dowolną liczbę zgłoszeń. 
10. Mail ze zgłoszeniem nie powinien ważyć więcej niż 10 MB.
11. Nagrodami w konkursie są 3 bony o wartości 200 PLN do wykorzystania w sklepie Moodo.
12. Konkurs trwa od 11.05.2015 do 24.05.2015.
13. Zwycięzcy zostaną wybrani przez Operatora wśród tych, którzy spełnili warunki zawarte w 
punkcie 7. 
14. Wyniki będą opublikowane na stronie Kapuczina.com oraz na fanpage Facebook tej strony.
15. Zwycięzca zostanie wybrany w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu i powiadomiony 
mailowo o tym przez Operatora.
16. Każdy ze zwycięzców otrzyma bon o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie Moodo.
17. Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane jedynie w celu doraźnym, tj. w celu 
realizacji konkursu (wyłonienie zwycięzcy i przekazania nagrody) i zostaną trwale usunięte po 
ustaniu konkursu.
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