Regulamin I edycji Akcji Punkt dla Mamy z dnia 11.05.2016 r.

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przebiegu Akcji, pod tytułem „Punkt dla mamy”
(„Akcja”).
2. Organizatorami Akcji są:
2.1. ZPR MEDIA S.A z siedzibą w Warszawie, 04-187 Warszawa, ul. Dęblińska 6, NIP 526-0008-745, REGON 012012459, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:
0000291159, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 91 850 000,00 złotych,
2.2. Mjakmama.pl – serwis internetowy ZPR MEDIA S.A
2.3. M jak Mama – miesięcznik ZPR MEDIA S.A zwani dalej „Organizatorami”
3. Mecenasem Akcji jest:
3.1 Marka IBUM
4. Partnerem Akcji są:
4.1 Marka Dada
4.2 Firma OKT Kids
5. Celem Akcji jest stworzenie bazy miejsc, wyszukanych na terenie Polski miejsc/Punktów dla Mamy,
które są przyjazne dzieciom i ich rodzicom, w szczególności kawiarnie, restauracje, fitness kluby,
hotele i pensjonaty, kluby malucha i sale zabaw oraz placówki kulturalne, to jest takich, w których
zdaniem rodziców są spełnione pewne warunki/udogodnienia, takie jak np.:
a) dziecięce menu
b) przewijak
c) kącik zabaw
d) podjazd dla wózków
e) oraz inne nie wymienione na stronie punktdlamamy.pl
6. Akcja przeprowadzona zostanie na portalu punktdlamamy.pl w okresie od dnia 13.05.2016 r. do
dnia 31.12.2016 r.
7. Akcja skierowana jest do osób, które ukończyły 18 („Uczestnicy”) lat, w szczególności do członków
rodzin posiadających małe dzieci. Zgłoszeń, o których mowa w II.1 niniejszego Regulaminu, mogą
dokonywać także placówki zainteresowane udziałem w Akcji.
II. Przebieg Akcji.
1. Zadaniem każdego Uczestnika, określonego w I .7 Regulaminu Akcji jest zgłoszenie, w terminie od
dnia 13 maja 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. za pomocą formularza dostępnego na stronie akcji
punktdlamamy.pl miejsca zwanego Punkt dla mamy znajdującego się na terenie Polski. W ramach
Akcji mogą być dokonywane zgłoszenia w następujących kategoriach miejsc/Punk dla Mamy:
a) kawiarnie i restauracje;
b) fitness kluby;
c) hotele i pensjonaty;
d) kluby malucha i sale zabaw;
e) placówki kulturalne;

Zgłoszenia dokonuje się za pomocą formularza, o którym mowa, powyżej, który znajduje się na
stronie punktdlamamy.pl
2. Zgłoszenie wymaga:
- zarejestrowania się na stronie punktdlamamy.pl
- wypełnienie formularza zgłoszeniowego
- jeden Użytkownik może dodać dowolną liczbę miejsc/Punktów dla Mamy
3. Poprzez przystąpienie do Akcji na skutek przesłania Zgłoszenia Uczestnik:
- akceptuje Regulamin Akcji,
- wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z Akcją na adres mailowy podany
podczas rejestracji
- wyraża zgodę na publikowanie na łamach wydań miesięcznika „M jak Mama", a także w
serwisach www.punktdlamamay.pl i www.mjakmama.pl oraz w publikacjach związanych z
Akcją swojej nazwy użytkownika oraz treści swojego zgłoszenia
- wyraża zgodę na umieszczenie w bazie danych i przetwarzanie przez Organizatorów danych
osobowych wskazanych w Zgłoszeniu, podczas rejestracji w zakresie niezbędnym dla
przeprowadzenia Akcji
4. Wskazane Punkty będą opisane w serwisach internetowych Wydawcy Grupy ZPR Media Spółka
Akcyjna www.mjakmama.pl, www.punktdlamamy.pl
5. Decyzja o nadaniu wskazanym Punktom tytułu „Punkt dla Mamy” podjęta zostanie zgodnie z
regulaminem Plebiscytu Punkt dla Mamy przez kapitułe Akcji na podstawie punktacji wszystkich
nadesłanych zgłoszeń oraz komentarzy. Weryfikacja odbywać się będzie w terminie do 31.12.2016 r.
6. Podsumowanie akcji zostanie opublikowane na łamach wydania miesięcznika M jak Mama w
terminie do 31.12.2016 r.
7. Lista wyróżnionych Punktów zostanie opublikowana w serwisie internetowym:
www.punktdlamamy.pl oraz mjakmama.pl do dnia 31.12.2016 r.
8. Punkty, którym przyznany zostanie tytuł „Punktu dla Mamy” otrzymają Certyfikaty i naklejki "Punkt
dla Mamy - edycja 2016", którymi będą miały prawo posługiwać się przez okres 1 roku od dnia
podsumowania Akcji, o którym mowa w punkcie 5 powyżej.
9. Każdy zgłoszony punkt podlega weryfikacji redakcji mjakmama.pl
10. Zgłoszenia które nie będą spełniały regulaminu strony zostaną usunięte
III . Prawa autorskie
1. Wszystkie osoby zgłaszające zdjęcia miejsc, w formularzu zgłoszeniowym Punkt dla mamy
oświadczają że są wyłącznymi właścicielami praw autorskich materiałów zdjęciowych, które
przedstawiają w formularzu zgłoszeniowym.
2. Autor opisu pod zgłoszeniem oświadcza, że jest pełnoprawnym autorem tego opisu i jest to jego
własna praca.
3. Organizatorzy Akcji zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac (lub
ich fragmentów) na potrzeby konkursu, a w szczególności do publikacji w Internecie lub prezentacji w
innych mediach.
IV . Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie ZPR MEDIA S.A z siedzibą w Warszawie przy ul.
Dęblińskiej 6, a także na stronach internetowych: www.punktdlamamy.pl i www.mjakmama.pl.

2. Wszelkie dodatkowe pytania związane z przebiegiem i warunkami Akcji można kierować na adres
e-mail: mjakmama24@grupazpr.pl

