
REGULAMIN KONKURSU „List do Św. Mikołaja” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „List do Św. Mikołaja” 

2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest: 

EPAKA Sp. z o.o. Sp. k. 

NIP 8252181790 

ul. Sochacz 16a, 21-400 Łuków 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w Internecie, tj. na stronie www.swmikolaj.epaka.pl i na 

profilu Facebook-owym www.facebook.com/przesylki.epaka oraz stacjonarnie w punktach nadań i 

odbioru przesyłek epaka.pl na terenie Polski.  

4. Zgłoszenia konkursowe można dostarczyć: 

a) poprzez stronę internetową w terminie od 22.11.2021 do 12.12.2021 do godziny 14:00. 

b) do jednego z 300 punktów epaka.pl punkt nadań i odbioru przesyłek w terminie od 22.11.2021 do 

10.12.2021 do godziny 16:00. 

 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każde dziecko, które:  

a) ukończyło 3 lata i nie ukończyło 14 roku życia oraz biorą udział w Konkursie za zgodą swojego 

rodzica, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.  

b) rodzic, przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny nie jest pracownikiem („Opiekun”) lub 

współpracownikiem firmy EPAKA Sp. z o.o. Sp. k. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:  

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.  

b) Uczestnik Konkursu musi w dowolnej formie (list, rysunek, filmik) stworzyć list do Św. Mikołaja, w 

którym przedstawi jaki prezent chciałby dostać pod choinkę. 

c) Pracę należy przesłać poprzez stronę internetową www.swmikolaj.epaka.pl gdzie w formularzu 

kontaktowym można wpisać treść listu lub przesłać zdjęcie/nagranie wykonanej pracy poprzez 

wklejenie linku z wetransfer.com (instrukcja dodania pracy w załączniku 1). Wykonaną pracę można 

również przynieść do jednego z 300 punktów epaka.pl (znajdź najbliższy punkt na stronie 

www.epaka.pl) w kopercie z danymi takimi jak imię i nazwisko opiekuna Uczestnika, adres e-mail 

oraz numer telefonu 

d) Opiekun Uczestnika konkursu wyraża zgodę na opublikowanie pracy konkursowej na kanałach 

Social Media (profil Facebook oraz Instagram) Organizatora konkursu. 

 

http://www.facebook.com/przesylki.epaka
http://www.swmikolaj.epaka.pl/
http://www.epaka.pl/


 

§ 3 

NAGRODY 

1. Nagrody otrzymają 3 najciekawsze i najbardziej kreatywne względem Jury listy. 

2. Nagrodamą w Konkursie są:  

Miejsce 1: realizacja życzeń z listu napisanego przez Uczestnika o maksymalnej wartości 

1200zł 

Miejsce 2: realizacja życzeń z listu napisanego przez Uczestnika o maksymalnej wartości 

1000zł 

Miejsce 3: realizacja życzeń z listu napisanego przez Uczestnika o maksymalnej wartości 800zł 

3. Organizator wśród wszystkich nadesłanych zgłoszeń nagrodzi dodatkowo jedną pracę. W skład 

Nagrody Prezesa epaka.pl wchodzi: Weekendowy pobyt dla całej rodziny w apartamentach 

YourSecondFlat w centrum Warszawy oraz wstęp dla całej rodziny do PARK OF POLAND 

(Suntago) – Bilety do Jamango (całkowita wartość nagrody wynosi 1000zł). 

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję 

konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego 

Regulaminu rozstrzyga Organizator.  

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook oraz 

telefonicznie na podany numer w zgłoszeniu, dnia 14.12.2021. 

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć 

pocztą elektroniczną na adres marketing@epaka.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania 

powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.  

7. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy EPAKA Sp. z o.o. 

Sp. K. na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od 

przesłania danych przez Laureata. Jednocześnie firma EPAKA Sp. z o.o. Sp. k. dokona wszelkich 

starań aby nagrody zostały doręczone nie później niż 24.12.2021. 

8. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności 

za konkurs prowadzony przez EPAKA Sp. z o.o. Sp. k.   

9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis 

Facebook, ani z nim związany.  

 

§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Opiekuna Uczestnika Konkursu 

prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru tel. 

kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.  

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Opiekun Uczestnika wyraża zgodę 

na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.  



§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu 

opublikowania go na stronie www.swmikolaj.epaka.pl 

 

 


