
REGULAMIN KONKURSU „ZOSTAŃ MISTRZEM SWOJEGO CZASU” 

 

 

Par. 1. Organizator 

Organizatorem konkursu jest HSL Natalia Rybarczyk z siedzibą przy ul. Czechosłowackiej 32/9 w 

Poznaniu (61-461). NIP 9231641465 

Par 2. Czas trwania konkursu 

Czas trwania konkursu od 31.10 2021 do 28.02.2022 

Par 3.  Zadanie konkursowe 

Aby wziąć udział w konkursie należy: 

1. Być uczestnikiem kursu „zostań mistrzem swojego czasu z Natalią Rybarczyk” dostępnego na 

platformie www.nataliarybarczyk” 

2. Meldować wykonanie zadań związanych z w/w kursem pod wskazanymi postami na profilu 

Natalia Rybarczyk na Instagramie i/lub Facebooku. 

Link do w/w postów będą znajdować się pod kolejnymi dniami (filmami) kursu „zostań 

mistrzem swojego czasu z Natalią Rybarczyk” 

3. Przez meldowanie wykonania zadania rozumie się umieszczenie komentarza pod wskazanym 

postem w formie, treści, zdjęcia lub materiału video 

4. Wyżej wymieniony meldunek należy również umieścić na sowim profilu na Instagramie i/lub 

Facebooku w formie posta. Post powinien zawierać treść i/lub zdjęcie i/lub video. 

a. Każdy post musi zawierać #walcziwygrywaj #nataliarybarczyk 

#zostańmistrzemswojegoczasu 

5. Łącznie uczestnik musi wykonać 21 meldunków na każdy dzień kursu 

Par 4. Wybór zwycięscy 

1. Spośród osób, które spełniły warunki konkursu (par 3) komisja konkursowa wybierze trzy 

osoby, które wygrają nagrodę 

2. Pierwsza osoba zostanie wybrana spośród osób które do 1 grudnia 2021r.  spełniły warunki z 

punktu par 3. Ogłoszenie zwycięscy nastąpi 5 grudnia 2021 roku 

3. Druga osoba zostanie wybrana spośród osób które do 1 stycznia 2022r. spełniły warunki z 

punktu par 3. Ogłoszenie zwycięscy nastąpi 5 stycznia 2022 roku 

4. Trzecia osoba zostanie wybrana spośród osób które do 1 lutego 2022r. spełniły warunki z 

punktu par 3. Ogłoszenie zwycięscy nastąpi 5 lutego 2022 roku 

5. Zwycięzca zostanie poinformowany w formie mailowej na adres podany przy rejestracji 

(kupnie) kursu „zostań mistrzem swojego czasu z Natalia Rybarczyk”  i telefonicznie – jeżeli w 

zgłoszeniu podał nr telefonu do kontaktu. 

Par 5. Podatek od nagrody 

Organizator na podstawie ustawy o rozliczeniach kosztów dochodów od nagród zdobytych w grach, 

loteriach czy konkursach rozliczy się z odpowiednim urzędem w ramach tej wygranej. Zwycięzca 

przyjmując nagrodę – oświadczenie pisemne – przyjmuje obowiązek przeleje kwoty w/w podatku na 

konto organizatora. 

http://www.nataliarybarczyk/


Par 6. Nagroda 

Nagrodą jest udział w jednej edycji warsztatów „ Walcz i Wygrywaj – odkryj w sobie wojownika” 

organizowanego przez HSL Natalia Rybarczyk 

Wartość nagrody na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 3 500 zł 

Par 7. Polityka prywatności  

Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje politykę prywatności dostępną pod likiem 

Polityka Prywatności 

Par 8. Regulamin 

Uczestnik konkursu przystępując do konkursu akceptuje niniejszy Regulamin 

Par 9. Serwisy Facebook oraz Instagram 

Właściciele serwisów Facebook oraz Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za organizację 

niniejszego konkursu 

Par. 1o Udostępnianie raportów 

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnianie jego raportów na profilach społecznościowych 

Organizatora: 

Instagram: https://www.instagram.com/nataliarybarczyk.official/ 

Facebook: https://www.facebook.com/rybarczyknatalia 

 

Par. 11 Reklamacje 

Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji do Organizatora przeciągu 14 dni od ogłoszenia wyników. 

Reklamacje należy składać na adres biuro@nataliarybarczyk.pl 

Organizator rozpatrzy reklamacje w przeciągu 14 dni od jej zgłoszenia. 

 

Par. 12  

Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.10.2021 r. 
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