
1. Test „Dyduś. Przetestuj produkty” zwany dalej „Testem“, 

organizowany jest przez firme:̨ www.babyboom.pl Anna Sĺusarczyk, ul. 

Płatnicza 57, 01- 832 Warszawa, NIP 525-155-83-57 zwana ̨dalej 

„Organizatorem”. Fundatorem produktów testowych jest firma 

A.B.Berren-Handlowy Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 22; 05-816 Michałowice-

Reguły; NIP 534-21-29-900zwana dalej Fundatorem. 

2. Zgłoszenia do wziec̨ia udziału w Tesćie dokonywane moga ̨byc ́

wyłac̨znie w dniach od 28.10. 2015r - do 12.11.2015r i na zasadach 

okresĺonych niniejszym Regulaminem. 

3. Osoby wybrane do testu zostana ̨poinformowane droga ̨mailowa ̨do 

dnia 20.11.2015r. 

4. Informacje na temat Testu dostep̨ne sa ̨na stronie www.babyboom.pl  

5. Uczestnikiem Testu moga ̨byc ́uzẏtkownicy serwisubabyboom.pl, z 

wyjat̨kiem pracowników i współpracowników Organizatora i Fundatora 

oraz członków ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie sie:̨ rodziców, 

dzieci, wnuki, rodzeństwo, małzȯnków oraz osoby wspólnie prowadzac̨e 

gospodarstwo domowe. 

6.  Test jest organizowany na zasadach okresĺonych niniejszym 

regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie 

obowiaz̨ujac̨ymi przepisami prawa. 

7. W Tesćie moga ̨uczestniczyc ́tylko i wyłac̨znie osoby pełnoletnie, 

posiadajac̨e pełna ̨zdolnosć ́do czynnosći prawnych, zamieszkujące w 

Polsce. 



§2 Zasady Testu  

1. Zainteresowani testem użytkownicy serwisu nadsyłają zgłoszenia za 

pomoca ̨formularza podajac̨ w nim:  

a. imie ̨i nazwisko 

b. adrese-mail 

c. numer telefonu 

d. ulice ̨i numer budynku 

e. kod pocztowy 

f. miejscowosć ́

g. wiek dziecka, 

h. wiek rodzica zgłaszającego się do testów 

i. płeć dziecka 

j.  czy dziecko jest karmione piersią,  

k. opcyjnie - dochód gospodarstwa domowego 

l. odpowiedz ́na zadane pytanie: „Dlaczego własńie Ty powinnas ́

 przetestowac ́zestaw firmy Dyduś?” 

2. J eden uzẏtkownik mozė przesłac ́tylko jedno zgłoszenie. W przypadku 



przysłania wiec̨ej niz ̇jednego zgłoszenia wszystkie nadesłane zgłoszenia 

bed̨a ̨anulowane. 

3.  Z nadesłanych zgłoszeń Fundator wybierze 50 uzẏtkowników, którzy 

zostana ̨zaproszeni do wziec̨ia udziału w tesćie. 

4.  Przyjmujac̨ zaproszenie do udziału w tesćie uzẏtkownik staje sie ̨

uczestnikiem i jest zobowiaz̨any do aktywnego przetestowania 

produktów Dyduś (Butelki B220, 3-stopniowy zestaw do nauki karmienia 

, Gryzaka GRW-  napisania opinii oraz wykonania zdjęcia dziecka 

użytkującego, któryś z produktów i przesłania go za pomoca ̨formularza, 

który zostanie przesłany na email uczestnika wraz z zaproszeniem do 

udziału w tesćie. 

5. Każde nadesłane przez uczestnika zdjęcie musi spełniać następujące 

wymagania: 

a) maksymalny rozmiar – do 5 MB oraz min. 800x600 pikseli do max 
1600x1200 pikseli, 
b) dopuszczalny format – JPG, PNG 
 

6. Zestaw produktów Dyduś należy testować przez 7 kolejnych dni 

poczaw̨szy od dnia nastep̨ujac̨ego po ich otrzymaniu.  

7. Opinie  wraz ze zdjęciem należy przesłać za pomocą formularza o 

którym mowa w pkt 4, który zostanie wysłany uczestnikom na adres 

email podany w trakcie zgłoszenia.  

8. Przesyłajac̨ swoja ̨opinie ̨i akceptujac̨ regulamin Testu, uczestnik Testu 

osẃiadcza, zė:  



a. posiada pełnie ̨praw autorskich i majątkowych do przesłanej 

opinii oraz zdjęcia, 

b. wyrazȧ bezwarunkowa ̨i nieodwołalna ̨zgode ̨na nieodpłatne i 

 bezterminowe udostepnienie i rozpowszechnianie opinii i zdjęcia 

swojego dziecka w portalu  www.babyboom.pl, jak również 

wykorzystania materiału na stronie internetowej www.dydus.pl, 

nośnikach własnych marki Dyduś i w social mediach., 

c. opinia i zdjęcie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, nie 

zachodza ̨ jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie 

roszczeń w zwiaz̨ku z rozpowszechnianiem portalu www.babyboom.pl; 

na stronie internetowej www.dydus.pl, nośnikach własnych marki Dyduś 

i w social mediach. I oraz nie jest uczestnikowi wiadome, by takie 

zgłoszenie było lub miało byc ́dokonane przez osobe ̨trzecia.̨ 

9. Ponadto w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek 

roszczeń z tytułu udostep̨nienia przez Organizatora opinii i zdjec̨ia 

wysłanych przez uczestnika Testu, uczestnik Testu zobowiaz̨uje sie ̨do 

podjec̨ia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych 

zapewniajac̨ych nalezẏta ̨ochrone ̨Organizatorowi przed takimi 

roszczeniami osób trzecich, a w szczególnosći zobowiaz̨uje sie ̨wstap̨ic ́

jako pozwany w miejsce Organizatora, lub w przypadku braku takiej 

mozl̇iwosći przystap̨ic ́po stronie Organizatora do wszelkich postep̨owań 

toczac̨ych sie ̨przeciwko Organizatorowi, a takzė zobowiaz̨uje sie ̨zwolnic ́

Organizatora z odpowiedzialnosći zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego 

oraz pokryc ́wszelkie uzasadnione koszty, jakie mozė Organizator 

poniesć,́ poniesie lub jakie bed̨zie zobowiaz̨ana zapłacic ́osobie trzeciej w 
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zwiaz̨ku z racjonalnym roszczeniem lub pozwem sad̨owym o naruszenie 

prawa karnego, autorskiego, licencji i wszelkich innych praw, jakie ta 

osoba lub organ państwowy lub funkcjonariusz publiczny zgłosi w 

zwiaz̨ku z korzystaniem z nadesłanych opinii.  

8. Wysyłajac̨ opinie na Test, a tym samym akceptujac̨ regulamin Testu, 

Uczestnik Testu jednoczesńie wyrazȧ zgode ̨na dokonanie korekty 

jez̨ykowej przesłanych opinii oraz opracowania graficznego zdjęcia, w 

zakresie niezbed̨nym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia 

ich na stronach portalu www.babyboom.pl, na stronie internetowej 

www.dydus.pl, nośnikach własnych marki Dyduś i w social mediach. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji przesyłanych 

przez uczestników Testu opinii oraz odmowy ich umieszczenia na stronie 

Testów w przypadku, gdy uzna, zė ich tresć ́mozė naruszac ́prawo, dobre 

obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich. W 

szczególnosći Organizator nie bed̨zie zamieszczał opinii o charakterze 

erotycznym, pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim. 

10. Produkt testowy nie podlega zamianie na gotówke ̨ani na inny 

produkt.  

11. Uczestnik testu nie mozė przenieść praw do otrzymanego produktu 

testowego na osoby trzecie.  

12. Osoby wyłonione do testu są zobowiązane do podpisania zgody na 

wykorzystanie wizerunku swojego dziecka. 
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§3 Wyłonienie uczestników testu  

1. W tesćie przewidziano 50 zestawów produktów testowych marki 

Dyduś. 

2. Wyłonienie uczestników testu nastap̨i do dnia 20.11.2015r. 

3. O wybraniu uczestnicy testu zostana ̨powiadomienie-mailem w ciag̨u 5 

dni od daty ich wyłonienia. 

4. Produkty testowe zostana ̨wysłane w terminie do 14 dni od daty 

wyłonienia  uczestników testu. Przesyłka dostarczona bed̨zie Poczta ̨

Polska ̨lub poczta ̨kurierska ̨na adres w Polsce (wskazany w formularzu 

zgłoszenia). Przesyłka nagrody odbed̨zie sie ̨na koszt Fundatora. 

5. Uczestnik testu traci prawo do otrzymania produktu testowego, bez 

jakichkolwiek roszczeń lub zȧd̨ań wobec Organizatora, jezėli przekazane 

przez niego dane osobowe okazȧ ̨sie ̨błed̨ne lub nieprawdziwe, bad̨z ́jesĺi 

nie odbierze przesyłki. 

§4 Postanowienia końcowe  

1. Wypełniajac̨ formularz rejestracyjny uczestnicy akceptuja ̨zasady Testu 

wraz z niniejszym Regulaminem. 

2. Zgodnie z ustawa ̨z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych 

osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózń. zm.) 

uczestnik Testu wyrazȧ zgode ̨na przetwarzanie danych osobowych 

wyłac̨znie w celu wysyłki produktu, w celach statystycznych  i w celu 

rozpatrzenia ewentualnej reklamacji firmie A.B.Berren-Handlowy Sp. z 



o.o. 

3. Zgodnie z ustawa ̨z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych 

osobowych  (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózń. zm.) 

uczestnik Testu mozė wyrazic ́zgode ̨na przetwarzanie danych osobowych 

w celach marketingowych i promocyjnych przez firme ̨

www.babyboom.pl. 

4. Zgodnie z ustawa ̨z dnia 18 lipca 2002r.o sẃiadczeniu usług droga ̨

elektroniczna ̨(Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z pózń. zm.) uczestnik Konkursu 

wyrazȧ zgode ̨na otrzymywanie informacji handlowej za pomoca ̨

sŕodków komunikacji elektronicznej, w szczególnosći na podany adres e-

mail. Uczestnik Konkursu mozė w kazḋej chwili zrezygnowac ́z 

otrzymywania informacji wysyłajac̨ wiadomosć ́na adres 

biuro@babyboom.pl 

5. Uczestnicy Konkursu maja ̨prawo wglad̨u do swoich danych 

osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia zȧd̨ania zaprzestania ich 

przetwarzania. Prawo to mozė byc ́wykonywane poprzez przesłanie 

odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres www.babyboom.pl, 

ul. Płatnicza 57, 01 -832 Warszawa lub za pomoca ̨poczty elektronicznej 

na adres mailowy: biuro@babyboom.pl 

6. Wszelkie reklamacje dotyczac̨e Konkursu uczestnicy moga ̨zgłaszac ́w 

formie pisemnej pod rygorem niewazṅosći najpózńiej w terminie 20.12. 

2015 r. na adres www.babyboom.pl, ul. Płatnicza 57, 01 -832 Warszawa. 

7. Reklamacje nalezẏ wysłac ́listem poleconym za potwierdzeniem 

odbioru.O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. 



8. Pisemna reklamacja powinna zawierac ́imie,̨ nazwisko, dokładny adres 

i numer telefonu, jak równiez ̇dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

9. Reklamacje rozpatrywane bed̨a ̨w terminie 14 dni od dnia jej 

dorec̨zenia Organizatorowi.  

10.  Odpowiedz ́na reklamacje ̨bed̨zie przesłana listem poleconym. 

12.Organizator zastrzega, zė nie ponosi odpowiedzialnosći za zdarzenia 

uniemozl̇iwiajac̨e prawidłowe przeprowadzenie Testu, w przypadku 

zaistnienia siły wyzṡzej. 

11. Niniejszy Regulamin wchodzi w zẏcie z dniem rozpoczec̨ia 

Konkursu i obowiaz̨uje do czasu jego zakończenia. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w kazḋym 

czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie moga ̨naruszac ́

praw nabytych przez Uczestników. 

13. Uczestnik jest zobowiaz̨any niezwłocznie powiadomic ́

Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu 

rejestracyjnym.  

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosći za podanie przez 

Uczestnika niewłasćiwego adresu, lub innych danych uniemozl̇iwiajac̨ych 

jego identyfikacje.̨ 

15. Test jest prowadzony tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

16.  W zakresie nieuregulowania niniejszym Regulaminem 



zastosowanie znajduja ̨przepisy kodeksu cywilnego. 

17.  Sad̨em własćiwym do rozstrzygania sporów w zakresie 

organizowanego Testu jest sad̨ własćiwy miejscowo dla Organizatora.  

 


