„Wymarzony plac zabaw”
Konkurs Play-Doh i SMYK

Regulamin konkursu „Wymarzony plac zabaw”
I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu „Wymarzony plac zabaw” (zwanego dalej „Konkurs”) jest Adliner Sp. z o.o.,
z siedzibą w Warszawie przy ul. Locci 18, 02-928 Warszawa, aimc@aimc.pl wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000043544, NIP 951-19-34-659, o kapitale
zakładowym w wysokości 300 000,00 zł w pełni wpłaconym, zwana dalej „Organizatorem”.
Konkurs prowadzony jest na zlecenie firmy:
Hasbro Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Waliców 11, 00-851 Warszawa., wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000086070, NIP: 1180074063, o kapitale
zakładowym wysokości 50 000 zł, zwana dalej „Hasbro”
Partnerem Konkursu jest firma:
Smyk S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy
265.006.073 PLN, NIP 525-21-59-820, zwana dalej „Smyk”;
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II. Postanowienia Ogólne
Konkurs prowadzony jest w oparciu o niniejszy Regulamin („Regulamin”) na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu, zasady uczestnictwa w Konkursie,
nagrody, sposób wyłonienia Zwycięzców Konkursu oraz przekazania im przyznanych nagród, a także
tryb reklamacji.
Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na www.wymarzony-plac-zabaw.pl
Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z tym,
że nie mogą ̨ one pogarszać ́ sytuacji uczestnika, który przystąpił do konkursu przed dokonaniem zmiany.
Konkurs będzie trwał w dniach od 1.05.2017 do 19.06.2017.
III. Fundatorzy nagród

Fundatorami nagród w Konkursie dla przedszkoli są:
1.

Hasbro,

2.

P.P.U. FIGLER - Henryk Figler z siedzibą w 42-603 Tarnowskie Góry, ul. Witosa 78, NIP 645 106 28 51,
Regon 270625009, zwana dalej „Figler”,

z których każdy zwany jest także dalej „Fundatorem nagród” bądź łącznie „Fundatorami”.
IV. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każde Przedszkole („Przedszkole”), które wypełni formularz
zgłoszeniowy do Konkursu umieszczony na stronie www.wymarzony-plac-zabaw.pl
2. Nadesłanie zgłoszenia do Konkursu („Zgłoszenie do Konkursu”) jest równoznacznym potwierdzeniem
uczestnictwa w Konkursie i zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.
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3. Przedszkole zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie pracy do celów marketingowych
przez Organizatora, a w szczególności publikacji na stronie internetowej umieszczonej na domenie
www.wymarzony-plac-zabaw.pl.
4. Przedszkole może zgłosić do Konkursu po jednej „Pracy” z każdej grupy wiekowej lub jedną wspólną
z całego przedszkola.
5. Przedszkole oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do Pracy oraz że Praca nie narusza dóbr
osobistych, praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw umownych ani żadnych innych praw
osób trzecich.
6. Wysyłając Pracę Przedszkole udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji
na wykorzystywanie Pracy poprzez jej udostępnianie w Internecie.
V.

Przedmiot Konkursu

1. Celem Konkursu jest nagrodzenie najciekawszych prac plastycznych przygotowanych nt. „Wymarzony
plac zabaw” (dalej: „Praca”) obrazujących wymarzone miejsce zabawy i spędzania czasu przez dzieci
oraz nagrodzenie osób, które w czasie trwania głosowania w Konkursie zarejestrują największą liczbę
paragonów i/lub faktur będących dowodem zakupu produktów marki „Play-Doh” za kwotę min. 50 zł
w sklepach stacjonarnych SMYK oraz na www.smyk.pl z wyłączeniem
2. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną, może to być rysunek, wyklejanka, rzeźba
lub kolaż zdjęć lub każda inna będąca pracą plastyczną.
3. Praca może być wykonana wyłącznie przez dzieci z Przedszkola oraz Nauczycieli z Przedszkola.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania Prac niespełniających opisanych powyżej
wymogów.
5. Praca nie może zawierać jakichkolwiek rozpoznawalnych produktów, znaków towarowych, logo itp.
za wyjątkiem produktów i logo Play-Doh®. Organizator ma prawo do dyskwalifikacji prac zawierających
jakiekolwiek produkty, znaki towarowe, logo itp. inne niż produkty i logo Play-Doh®.
6. W przypadku, gdy Praca zawierać będzie jakikolwiek wizerunek osób fizycznych, Przedszkole zapewnia,
że osoby te wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w Pracy i zgłoszenie jej
do Konkursu. Przedszkole ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek roszczenia osób, o których
mowa w poprzednim zdaniu.
7. Praca nie może zawierać treści o charakterze bezprawnym.
VI. Nadsyłanie Prac Konkursowych
1. Przedszkole chcące uczestniczyć w Konkursie dla przedszkoli zamieszcza zdjęcie Pracy
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej
www.wymarzony-plac-zabaw.pl („Strona Internetowa”).
2. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie od dnia 1 maja 2017 r. od godziny 12:00 do dnia
19 czerwca 2017 roku do godziny 12:00.
3. Prace będą weryfikowane przez Organizatora. Zgłoszenia zgodne z Regulaminem będą akceptowane
oraz umieszczane w galerii konkursowej w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach
10:00-16:00, w ciągu 48 godzin od nadesłania zgłoszenia przez Uczestnika.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania Zgłoszeń niezgodnych z Regulaminem.
VII. Terminy Konkursu oraz zasady przyznawania nagród
1. Zdjęcie Pracy należy zgłaszać w terminie od 1 maja 2017 r. od godziny 12:00 do dnia 19 czerwca 2017
roku do godziny 12:00.
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2. W terminie od 1 maja 2017 r. od godziny 12:00 do 19 czerwca 2017 r. do godziny 12:00 na Prace
zamieszczone w galerii na Stronie Internetowej internauci będą mogli oddawać głosy za pomocą
przycisku „Oddaj głos”. Zasady głosowania zostały opisane w punkcie VIII Regulaminu.
3. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na Stronie Internetowej 26 czerwca 2017 r. o godzinie 14:00.
4. Szczegółowa lista i opis nagród znajduje się w punkcie X Regulaminu.
5. Jury dokona wyboru najciekawszych Prac spośród 50 Prac z największą liczbą zdobytych głosów
Internautów.
6. Głosy zdobyte przez Prace zgłoszone przez jedno Przedszkole nie będą się sumować na koncie jednego
Przedszkola.
7. W ramach Konkursu dodatkowo nagrodzonych zostanie 10 osób, które zarejestrują największą liczbę
paragonów lub/i faktur będących dowodem zakupu produktów marki „Play-Doh” za kwotę min. 50 zł
brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych) w sklepach stacjonarnych SMYK (z wyłączeniem SMYK Outlet) lub
na stronie www.smyk.com w okresie od 01.05.2017 r. do 19.06.2017 r.
a. W przypadku, gdy więcej niż 1 osoba zajmie dziesiąte miejsce, kryterium rozstrzygającym
przyznanie nagród będzie liczba oddanych głosów nie będących Głosami Bonusowymi, o
których mowa w punkcie VIII.5.
8. Jury składać się będzie, z co najmniej 3 osób, w tym:
b. 1 przedstawiciela ze strony Organizatora;
c. 1 przedstawiciela ze strony Hasbro;
d. 1 przedstawiciela ze strony Smyk;
9. Kryteria oceny Pracy przez Jury:
a. Forma wykonania i zgodność przedstawionych treści z celem Konkursu, o którym mowa
w pkt III ust. 1 powyżej – od 0 do 30 pkt.
b. Pomysłowość wykonania – od 0 do 40 pkt.
c. Liczba zdobytych głosów – od 0 do 30 pkt.
10. Zwycięzcy Konkursu powiadomieni zostaną o wygranej drogą e-mailową przez Organizatora.

1.
2.
3.
4.

5.

VIII. Zasady głosowania i przypadki nadużyć w głosowaniu
Głosowanie odbywa się na Stronie Internetowej, za pośrednictwem przycisku „Oddaj głos”
znajdującego się pod oknem ze zdjęciem Pracy.
Podczas głosowania jedna osoba może oddać maksymalnie 1 głos w ciągu 24 godzin (od godziny 0:00
do godziny 23:59).
Kryterium ograniczenia do 1 głosu jest jeden adres IP oraz jeden adres i/lub konto e-mail.
Do wybranych osób może zostać wysłana prośba o potwierdzenie oddania głosu poprzez aktywację
linku przesłanego celem potwierdzenia głosowania na indywidualny adres e-mail podany podczas
głosowania. Głosy niepotwierdzone przez głosujących będą nieważne.
Osoba głosująca może przekazać dodatkowe 50 głosów („Głosy Extra”) na wybraną Pracę
pod warunkiem spełnienia wszystkich poniższych warunków:
a. Odwiedzenie dowolnego sklepu SMYK (z wyłączeniem SMYK Outlet) lub strony
www.smyk.com w okresie od 01.05.2017 r. do 19.06.2017 r. i dokonanie zakupu produktów
marki „Play-Doh” firmy Hasbro za kwotę minimum 50 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt
złotych). Produkty biorące udział w Konkursie wymienione zostały w Załączniku nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
b. Oddanie głosu za pośrednictwem przycisku „Głosuj Extra” dostępnego po kliknięciu w
przycisk „Oddaj głos” umieszczonego pod Pracą konkursową.
c. Zarejestrowanie paragonu lub faktury dokumentującej zakup produktu marki „Play-Doh”
firmy Hasbro poprzez dodanie do zgłoszenia zdjęcia lub skanu paragonu bądź faktury.
d. Głosy Extra zostaną doliczone do Pracy konkursowej po weryfikacji zgłoszonego paragonu
lub faktury przez Organizatora.
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e. Weryfikacja zgłoszonych paragonów i faktur nastąpi w ciągu 48 godzin od dokonania
zgłoszenia. Weryfikacja odbywać się będzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku
w godzinach 10:00-16:00.
Podczas głosowania niedopuszczalne są próby obejścia systemów zabezpieczenia, a w szczególności:
a. zmienianie adresów IP;
b. korzystanie z fikcyjnych kont i/lub adresów e-mail;
c. stosowanie programów do automatycznego głosowania.
Powyższe działania są niezgodne z warunkami Regulaminu oraz podstawowymi zasadami fair play.
Działania takie są jednocześnie próbą oszustwa i wyłudzenia nagrody, co może zostać zakwalifikowane
jako przestępstwo i może zostać zgłoszone przez Organizatora do odpowiednich służb.
W przypadku wykrycia przez Organizatora podejrzenia prób obejścia systemu zabezpieczeń ujętych
w punkcie 6 powyżej oraz innych działań niezgodnych z Regulaminem, Organizator ma prawo
do usunięcia takiego zgłoszenia z Konkursu.
W przypadku wykrycia przez Organizatora działań ujętych w punkcie 6 powyżej, po wręczeniu nagrody
danej osobie, będzie ona zobowiązana do zwrotu nagrody bądź ekwiwalentu pieniężnego równego
wartości tej nagrody.
IX. Dane osobowe
Udział w Konkursie wymaga podania następujących danych Uczestnika:
a. Nazwa Przedszkola
b. Adres Przedszkola
c. Nazwa grupy przedszkolnej
d. Imię i nazwisko Nauczyciela grupy przedszkolnej
e. Numer telefonu do Przedszkola
f. Adres e-mail do Przedszkola
Oddanie Głosu Extra wymaga podania następujących danych:
a. Imię i nazwisko
b. Data urodzenia
c. Numer telefonu
d. Miasto zamieszkania
e. Adres e-mail
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu, w tym przede wszystkim w celu kwalifikacji do udziału w Konkursie oraz
naliczenia Głosów Extra, wyłonienia zwycięzców Konkursu i wydania nagród, po czym zostaną
niezwłocznie, w całości i bezpowrotnie usunięte.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych przetwarzanych
w ramach Konkursu jest Organizator .
Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa.
Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania
możliwości wzięcia udziału w Konkursie oraz oddania Głosów Extra.
Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika na komunikowanie się z nim przez Organizatora
lub podmiot upoważniony przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez e-mail lub drogą
telefoniczną.
Oddanie Głosów Extra oznacza zgodę Uczestnika na komunikowanie się z nim przez Organizatora
lub podmiot upoważniony przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez e-mail lub drogą
telefoniczną.
4

„Wymarzony plac zabaw”
Konkurs Play-Doh i SMYK

9. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności
do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników
Konkursu.
10. Uczestnicy i oddający Głosy Extra mają prawo wglądu do swoich danych, jak również prawo do ich
zmiany, poprawienia, żądania ich usunięcia oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

X. Nagradzanie w ramach Konkursu
1. W Konkursie przyznane zostanie 21 Nagród (zwane dalej „Nagrody”).
2. Nagrody przyznane wśród Uczestników Konkursu:
a. Nagroda Główna (za I miejsce) w skład, której wchodzi:
i. Plac zabaw o wartości 20 122,80 PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia
dwa złote 80/100) ufundowany przez Figler. Przedszkole gwarantuje i wskazuje miejsce
realizacji montażu placu zabaw.
ii. Zestaw ciastoliny marki „Play-Doh” o wartości 400 zł brutto (słownie: czterysta złotych
brutto) dla przedszkola ufundowany przez Hasbro.
b. 10 wyróżnień (za II-XI miejsce). Każde wyróżnienie zawiera:
i. Zestaw zabawek marki „Play-Doh” firmy Hasbro o wartości 400 zł brutto (słownie:
czterysta złotych brutto)
ii. Zestaw ciastoliny marki „Play-Doh” o wartości 400 zł brutto (słownie: czterysta złotych
brutto) dla przedszkola ufundowany przez Hasbro.
3. Nagrody przyznane wśród osób, które zarejestrowały najwięcej paragonów i/lub faktur, o których
mowa w punkcie VIII. 5. A.:
a. 10 wyróżnień (za I-X miejsce). Każde wyróżnienie zawiera:
i. Zestaw zabawek marki „Play-Doh” firmy Hasbro o wartości 300 zł brutto (słownie:
trzysta złotych brutto).

1.
2.
3.

4.
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XI. Wysyłka Nagród
Organizator zobowiązuje się do wysłania nagród do laureatów w terminie od 26 czerwca do 31 sierpnia
2017 r.
Termin montażu Placu Zabaw zostanie indywidualnie ustalony ze zwycięskim przedszkolem.
Warunkiem montażu Placu Zabaw na terenie zwycięskiego przedszkola jest spełnienie wymagań
technicznych Producenta niezbędnych do zamontowania Placu Zabaw zgodnie z normami
zapewniającymi bezpieczeństwo i utrzymanie gwarancji.
Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
Nagrody do laureatów Konkursu będą wysłane przez Organizatora za pośrednictwem Poczty Polskiej
lub firmy kurierskiej.
Organizator przesyła nagrodę Zwycięzcy, na wyłączny koszt Organizatora, na adres podany przez
Zwycięzcę.
Za dzień wysłania Nagrody rozumie się datę nadania przez Organizatora przesyłki z Nagrodą
w placówce Poczty Polskiej lub w firmie kurierskiej.

XII. Postępowanie reklamacyjne
1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo złożenia reklamacji.
2. Reklamacja może być złożona wyłącznie do 31 lipca 2017 r. (decyduje data doręczenia pisemnej
reklamacji do adresata, wskazanego w ust. 3 poniżej). Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej
określonego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Adliner sp. z o. o.; ul. Locci
18; 02-928 Warszawa z obligatoryjnym dopiskiem na kopercie: Konkurs „Wymarzony plac zabaw” –
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reklamacja. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres nadawcy, nr telefonu, adres
e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. Organizator Konkursu będzie rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie
30 dni od dnia otrzymania. Organizator powiadomi zainteresowanych o wyniku rozpatrzenia reklamacji
listem poleconym.
5. W przypadku braku akceptacji przez Uczestnika stanowiska przedstawionego w odpowiedzi
na reklamację, Uczestnik może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.
XIII. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego
oraz przepisy ustawy o prawie autorskim.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie Internetowej http://www.wymarzony-plac-zabaw.pl/, jak
również w siedzibie Hasbro, SMYK oraz w siedzibie Organizatora. Regulamin udostępniany jest również
każdemu Uczestnikowi Konkursu indywidualnie w momencie rejestracji udziału Uczestnika w Konkursie.
Załącznik nr 1
Lista produktów marki „Play-Doh” firmy Hasbro objętych promocją:
PLD 4 TUBY DODAT.KOLORY 22114
PLD TUBA POJEDYNCZA NEW B6756
PLD KOLOROWY 8-PAK A7923
PLD DENTYSTA B5520
PLD URODZINOWA TORBA 18367
PLD FABRYKA ŚMIECHU B5554
PLD SALO RAINBOW DASH V3 B0011
PLD SŁODKIE CIASTECZK V4 B0307
PLD SZALONY FRYZJER B1155
PLD TOWN MINI POJAZDY B5959
PLD WESOŁE WYPIEKI B3398
PLD WESOŁA KUCHENKA B9014
PLD HAMBURGERY B5521
PLD KREATYWNE DESECZKI B9012
PLD LODOWY ZAMEK B5523
PLD WESOŁ CYFERKI I LITE 21018
PLD CIASTECZK PRZYJĘCIE B3399
PLD TOWN REMIZA STRAŻACK B3415
PLD ZAKRĘCONA LODZIAR V2 B0306
PLD CREATE AND CUT B3424
PLD ZESTAW SZALONE ZOO B1168
PLD OLAF B3401
PLD POJEDYNCZA TUBA 22573
PLD TOWN FIGUR ZE ZWIERZ B3411
PLD MINI WIADERKO 23414/23413
PLD WIOSENNE STEMPLE 31139
PLD KOLOROWA TABLICA 49377
PLD PISANKI 31142
PLD WIAERKO KREATYWNOŚCI B1169
PLD RARITY STYLE&SPIN B3400
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PLD PODWODNE NARZĘDZIA B1378
PLD KOLORY I KSZTAŁTY B3404
PLD LODOWA UCZTA B1857
PLD LICZBY I LICZENIE B3406120
PLD MAKARONOWA ZABAWA B9013
PLD TOWN FIGURKA PODSTAW B5960
PLD TOWN SAMOCH Z LODAMI B3417
PLD FAKTURY I NARZĘDZIA B34081
PLD TOWN SKLEP ZE ZWIERZ B3418
PLD TOWN CENTRUM 3W1 B5868
PLD BETONIARKA MAX B1858
PLD ŚMIECIARKA ROWDY V2 A3672
PLD BABECZKOWY FESTIWAL B1855
PIZZA DELIVERY
PLD TOWN WÓZ STRAŻACKI B3416
POLICE MOTORCYCLE
ROAD WORKER AND PET
PLD SUPERBOHATEROWIE V4 B0594
PLD HULK V3 B0308
POLICE
PLD POJ.SUPERBOHATER V4 B0606
ICE CREAM
PLD PIZZA B1856
HAIRDRESSER AND PET
MINIONKOWY RAJ 9028
TOWN VETERINARIAN
PLD KOLOROWY AUTOBUS A7924
PLD TORT URODZINOWY V2 A7401
PLD PRACOW PIŁA BUZZ V2 A7394
PLD WESOŁE POJAZD BUD V6 49492
PLAY-DOH DOHVINCI FROZENOZEN D
PLAY-DOH FROZENOZEN MEMORY BOA
PLD ZEST.ARIEL STROJNISI 26801
PLD TUBY KSIĘŻNICZEK A1099
PLD TORT URODZIN. GRATIS B3078
PLD PIŁA BUZZ GRATIS B3155
TOWN DOCTOR
PLD ZOSIA I PRZYJACIELE A7400
TOWN PAINTER
PLD BAJKOWE KSIĘŻNICZ V6 A7402
PLD KAROCA KOPCIUSZKA V3 A6070
PLD MAŁA NIESPODZIANKA 25280
PLD SŁODKA KUCHENKA V3 A5013
SUMMER BUCKET
PLD KSIĘŻNICZKA DISNEYA 38539
PLD BAJKOWE KARTY V6 A5729
COUNTING BUCKET
PLD KUCYKOWE ZNACZKI V4 B0010
PLD FABRYKA FUN 90020
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„Wymarzony plac zabaw”
Konkurs Play-Doh i SMYK

PLD MINIONKI STAMP& ROLL B0788
PLD PLUS SASZETKA A2593
PLD DR.DOSIA A6077
PLD ZESTAW CINDERELLA 38132
PLD ZEST.PROJEKTANTKI V4 A5419
PLD 4TUBY JASKR KOLORY+2 23566
PLD MINI NARZĘDZIA 22735
PLD 24 PACK 20383 F
PLD KOLOROWE KARTY V6 A6074
PLD ZESTAW CIASTKARNIA A0320
PLD BOOMER WÓZ STRAŻ V3 A5418
PICNIC BUCKET
PLD OŚMIORNICA +4PACK 20472
ALIENZESTUZUP MASA ZA20572
MLP POJEDYNCZA TUBA 29657
PLD MAGICZ KLEJNOTY ZOSI A7399
PLD WIEŻA ROSZPUNKI A7395
PLD STEMPELKI KUCYKA 22506
PLD POJEDYNCZA TUBA 22002
PLD LODOWE TUBY 38316
PLD ZESTAWY BUDOWLANE V3 49413
PLD ZEST. 2 TUBY 23655
PLD ŻÓŁW A0653
PLD LODOWY ROŻEK V3 A2743
PLD HERBATKA U ZOSI A7398
PLD STYLOWE KUCYKI V4 B0009
PLD KUCHNIA 22465 F
PLD WIEŻA SŁODKOŚCI V4 A5144
ANIMAL ACTIVITIES BUCKET
PLD PLUS PACZKA RÓŻNOŚCI A1206
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