REGULAMIN KONKUSU
„Halynka ze Śląska”

Definicje
1.

„Organizator” – spółka Madej Wróbel sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul.
Magazynowa 45, 41-700 Ruda Śląska, NIP 6482404749, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000079793, NIP 6482404749, z kapitałem zakładowym w
wysokości 1 000 500,00 zł, która odpowiedzialna jest za stworzenie regulaminu
konkursowego, nadzór nad konkursem, procesem wyłonienia zwycięzców oraz
ufundowanie i wydanie Nagród. Organizator jest także administratorem danych
osobowych Uczestników Konkursu.

2.

„Koordynator” - JU: spółka z o.o., z siedzibą w Rybniku przy ul. Raciborskiej 35a,
44-200 Rybnik, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem 0000387210, o kapitale zakładowym w wysokości
61.950,00 PLN, NIP: 642-31-57-605, która odpowiedzialna jest za publikację
zadania konkursowego i regulaminu, przyjęcie oraz rozpatrzenie ewentualnych
reklamacji, powołanie komisji konkursowej oraz wyłonienie zwycięzców.

3.

„Konkurs” – Konkurs pt.: „Halynka ze Śląska” opisany niniejszym Regulaminem
organizowany przez Organizatora za pośrednictwem serwisu Facebook na Profilu
Organizatora, w okresie i na warunkach opisanych Regulaminem.

4.

„Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu, wiążący dla Organizatora
Koordynatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu,
w szczególności określający warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki
Organizatora i Koordynatora oraz prawa i obowiązki Uczestników i Zwycięzców
Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie, dostępny pod linkiem
dołączonym do postu konkursowego na Profilu Organizatora oraz w siedzibie
Organizatora.

5.

„Serwis Facebook” – serwis internetowy Facebook.com, na którym znajduje się
Profil Organizatora.

6.

„Profil Organizatora” - fanpage Organizatora znajdujący się w serwisie Facebook,
dostępny pod adresem https://www.facebook.com/MadejWrobelPL, gdzie
organizowany jest Konkurs.

7.

„Uczestnik Konkursu” – użytkownik sieci Internet, który posiada konto
społecznościowe w serwisie Facebook i który po zalogowaniu na nie dokonał
prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie,
spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie zgodnie
z Regulaminem.

8.

„Zadanie Konkursowe” – praca Uczestnika Konkursu polegająca na wykonaniu
zadania, którego treść wskazana jest w §7 Regulaminu.

9.

„Komisja Konkursowa" – komisja składająca się z 3 osób, powołana przez
Koordynatora w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu i czuwaniem nad
przebiegiem Konkursu.

10. „Nagroda” - nagroda dla Zwycięzcy Konkursu, wskazana w §9 Regulaminu,
przyznawana na zasadach opisanych Regulaminem, ufundowana przez
Organizatora.
11. „Zwycięzca Konkursu” – Uczestnik Konkursu, któremu Komisja Konkursowa
przyznała Nagrodę na podstawie oceny wykonanego przez Uczestnika Konkursu
Zadania Konkursowego. W Konkursie zostanie wyłonionych 5 (słownie: pięciu)
Zwycięzców Konkursu.

§ 1. Postanowienia ogólne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za
pośrednictwem Internetu w Serwisie, w okresie wskazanym w § 3 Regulaminu.
Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem serwisu
Facebook na Profilu Organizatora na zasadach opisanych w § 5 Regulaminu.
Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają
wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.
Istotą Konkursu jest wyłonienie 5 (słownie: pięciu) Zwycięzców Konkursu, którzy
poprawnie i w najbardziej kreatywny sposób wykonają Zadanie Konkursowe.
Zasady ustalania wyników Konkursu oraz przyznawania Nagród opisane są w § 8
- 10 Regulaminu.
Konkurs ma na celu promocję Organizatora oraz prowadzonej przez niego
działalności.
Wszelkie treści wysyłane przez Uczestników Konkursu w związku z Konkursem
(np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora.
Za wszelkie roszczenia powstałe w wyniku Konkursu odpowiedzialność ponosi
Organizator lub osoba, która na podstawie Regulaminu jest zobowiązana do

przejęcia odpowiedzialności od Organizatora, w związku z czym Uczestnik nie
będzie zgłaszał żadnych roszczeń wobec serwisu Facebook związanych z udziałem
w Konkursie. Wszelkie spory związane z Konkursem rozstrzygane będą pomiędzy
Uczestnikiem a Organizatorem.
8. Konkurs nie jest w żaden sposób związany, sponsorowany, popierany ani
przeprowadzany przez serwis Facebook.
9. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną czy
audiotekstową, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2094 ze zm.).
10. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§ 2. Obszar
Konkurs ma charakter ogólnopolski (jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej), jest ogłaszany w serwisie Facebook na Profilu Organizatora i kierowany do
użytkowników sieci Internet.
§ 3. Czas trwania Konkursu
1.

2.
3.

Konkurs odbywa się w okresie od dnia 24 listopada 2022 roku godz. 15.00, do
dnia 27 listopada 2022 roku godz. 23.59 czasu polskiego (data zakończenia
Konkursu).
Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzców Konkursu do dnia 29 listopada 2022
roku.
Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 29 listopada 2022
roku, do godziny 20:00 w Serwisie Facebook na Profilu Organizatora poprzez
wskazanie imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika Serwisu Facebook Zwycięzcy
Konkursu. Dodatkowo Zwycięzca Konkursu zostanie w tym samym dniu
poinformowany o zwycięstwie w Konkursie, za pomocą komentarza pod postem
konkursowym.
§ 4. Uczestnictwo w Konkursie

1.

Udział w Konkursie wymaga dostępu do sieci Internet i uprzedniego założenia
publicznego konta społecznościowego (profilu) w serwisie Facebook, które będzie
aktywne co najmniej do dnia wskazanego w § 3 ust. 3 Regulaminu. Do Konkursu
mogą zgłaszać się wyłącznie osoby fizyczne, które:
a. zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
b. najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły lat osiemnaście oraz
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
c. spełniają inne warunki określone w niniejszym Regulaminie.

2.

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani też
członkowie organów zarządzających Organizatora, Koordynatora, a także
członkowie Komisji Konkursowej, jak również członkowie najbliższych rodzin tych
osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, dzieci, rodziców
oraz rodzeństwo.
§ 5. Zgłoszenie Uczestnictwa w Konkursie

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

W celu wzięcia udziału w Konkursie, osoba zainteresowana uczestnictwem w
Konkursie, a jednocześnie spełniająca wszystkie warunki uprawniające do
uczestnictwa w Konkursie, winna dokonać zgłoszenia swojego Zadania
Konkursowego do Konkursu zgodnie z postanowieniami wskazanymi poniżej.
Zgłoszenia woli uczestnictwa w Konkursie dokonuje się na Profilu Organizatora w
terminie wskazanym w § 3 ust. 1 Regulaminu.
Poprzez Zgłoszenie Uczestnik oświadcza i potwierdza, że spełnia warunki, które
uprawniają go do wzięcia udziału w Konkursie, w tym, że zapoznał się z
Regulaminem Konkursu i że akceptuje jego postanowienia.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących
przesłanek:
a. posiadanie statusu Uczestnika zgodnie z Regulaminem, w tym z § 4;
b. zaznajomienie się z treścią Regulaminu i zaakceptowanie go, z tym że
akceptacja Regulaminu oznacza jednocześnie złożenie przez Uczestnika
oświadczeń w nim zawartych bez konieczności składania odrębnych
oświadczeń (złożenie oświadczeń i wyrażenie wszelkich zgód objętych
Regulaminem jest dobrowolne, niemniej niezbędne, aby wziąć udział w
Konkursie),
c. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
d. wykonanie Zadania Konkursowego w okresie trwania Konkursu i
zamieszczenie jego rozwiązania w sekcji komentarzy pod postem
ogłaszającym Konkurs na Profilu Organizatora,
Zgłoszenia uczestnictwa nadesłane po upływie terminu opisanego w § 3 ust. 1 (to
jest po 27 listopada 2022 roku godz. 23.59) nie zostaną zakwalifikowane do
udziału w Konkursie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu
łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz Serwisu
Facebook. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za czasowe lub stałe
zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Serwisu Facebook lub podmioty
trzecie, w tym operatora Uczestnika Konkursu.
Weryfikacji zgłoszeń dokonuje Komisja Konkursowa. Zgłoszenia nadesłane w
okresie przyjmowania zgłoszeń, wskazanym w § 3 ust. 1, zostaną dopuszczone do
udziału w Konkursie po uprzedniej weryfikacji, pod kątem spełnienia warunków
uprawniających ich do przyjęcia do Konkursu. Jeżeli dany użytkownik nie spełnia

8.

9.

warunków uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie, w szczególności na
skutek naruszenia postanowień Regulaminu, wówczas Komisja Konkursowa
podejmie decyzję o niedopuszczeniu takiego użytkownika jako Uczestnika
Konkursu. Po podjęciu ww. decyzji przez Komisję Konkursową, Uczestnik zostanie
o niej poinformowany przez Koordynatora poprzez wysłanie do niego prywatnej
wiadomości w serwisie Facebook poprzez komunikator Messenger.
Każdy Uczestnik Konkursu może wysłać tylko jedno zgłoszenie, niezależnie od
liczby posiadanych w Serwisie Facebook kont społecznościowych. W przypadku
nadesłania przez Uczestnika Konkursu więcej niż jednego zgłoszenia, przy
wyłonieniu Zwycięzców będzie brany pod uwagę tylko komentarz pod postem
konkursowym, który nadszedł jako pierwszy.
Jeżeli dojdzie w ramach wykonania Zadania Konkursowego do powstania utworu
w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, ze zm., dalej jako: „Prawo autorskie”),
wówczas Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu
oświadcza, że:
a)

b)

c)

d)

wykonany w ramach Zadania Konkursowego utwór jest jego autorstwa w
rozumieniu Prawa autorskiego i że nie narusza przepisów prawa
powszechnie obowiązującego ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych
osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tego utworu nie są w
jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Uczestnik Konkursu
ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora za niezgodność z
prawdą oświadczeń określonych powyżej i zwalnia go od jakiejkolwiek
odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami;
w przypadku nagrodzenia rozwiązania Zadania Konkursowego – wyraża
bezpłatną zgodę na jego rozpowszechnienie/opublikowanie, w tym swojego
wizerunku (jeśli został zamieszczony w ramach Zadania Konkursowego), a
także części swoich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska i/lub nicku
(nazwy użytkownika) w serwisie Facebook, w kanałach dystrybucji, z których
korzysta Organizator, w szczególności w sieci Internet, na kanałach
YouTube, Facebook, Instagram, stronie WWW, zarządzanych i
administrowanych przez Organizatora lub w ramach prowadzonych przez
niego akcji promocyjnych w dowolnych mediach i nośnikach (w tym m.in.
materiały POS, prasa, plakaty), najdalej do dnia 31.12.2022 r.
upoważnia Organizatora do decydowania o sposobie oznaczenia
nadesłanego przez Uczestnika Konkursu rozwiązania Zadania
Konkursowego podanymi przez Uczestnika Konkursu danymi osobowymi w
celu opisania zwycięskiego Zadania Konkursowego i wykorzystania w tym
celu miniaturki zdjęcia profilowego Uczestnika Konkursu;
w razie nagrodzenia Zadania Konkursowego, przenosi nieodpłatnie na
Organizatora autorskie prawa majątkowe do wykonanego przez siebie

zwycięskiego Zadania Konkursowego, na wszelkich polach eksploatacji, o
których mowa w art. 50 Prawa autorskiego, w tym w szczególności:
i)
w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia utworów – wytwarzanie
dowolną techniką, w tym techniką cyfrową,
ii) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworów –
wprowadzenie do obrotu, użyczenia, najem oryginału lub egzemplarzy
utworów,
iii) wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie zapisów utworu do
pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie
dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom
takich sieci;
e) upoważnia Organizatora również do nieodpłatnego rozporządzania,
wykonywania oraz korzystania z opracowań zwycięskiego Zadania
Konkursowego wraz z prawem na udzielanie takich zezwoleń osobom
trzecim (zgoda na wykonywanie autorskich praw zależnych), tj. w
szczególności na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie ze zmian,
przeróbek utworu itp., na polach eksploatacji wskazanych w § 5 ust. 10 lit.
d) Regulaminu bez nadzoru autorskiego. Wskazane upoważnienie może być
przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody
Zwycięzcy. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie
rozwiązania Zadania Konkursowego bez oznaczania na jego egzemplarzach
autorstwa Zwycięzcy.
10. W wypadku zgłoszenia wobec Organizatora w związku z ww. prawami, roszczenia
jakiejkolwiek osoby trzeciej, w szczególności osoby, której wizerunek, głos lub
wypowiedź zawierały się w Zadaniu Konkursowym przesłanym przez Uczestnika
Konkursu, Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia Zadania Konkursowego,
zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności
finansowej lub prawnej i wstąpienia w spór na jego miejsce, a w przypadku
zasądzenia jakichkolwiek kwot pieniężnych od Organizatora – zobowiązuje się
zwrócić całość spłaconych przez niego roszczeń oraz wszelkie związane z nimi
wydatki, opłaty itp., w tym koszty procesu i pomocy prawnej.
11. Uczestnik Konkursu nie będzie rościł żadnych autorskich praw majątkowych do
Zadania Konkursowego oraz nie będzie wykonywał wobec Organizatora swoich
autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego, w tym zdjęć,
informacji.
12. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zapewnić, że udział w zdjęciu zamieszczonym
na Profilu Organizatora przez Uczestnika Konkursu w ramach nadesłanego przez
niego Zadania Konkursowego, wezmą tylko osoby, które wyrażą zgodę na
działania, o jakich mowa w ustępach powyżej, a w przypadku gdyby w rozwiązaniu
Zadania Konkursowego miały znaleźć się wizerunki osób małoletnich, Uczestnik
Konkursu zobowiązuje się zapewnić wyrażenie zgody przez ich przedstawicieli
ustawowych na utrwalenie wizerunku tych osób małoletnich na zdjęciu Uczestnika
Konkursu, które będzie wykorzystywane na polach eksploatacji wskazanych
powyżej w niniejszym Regulaminie. W związku z powyższym, w przypadku, gdy

Zadanie Konkursowe zawiera wizerunek osób trzecich, Uczestnik Konkursu
zobowiązuje się uzyskać zgodę tych osób lub w przypadku osób małoletnich –
zgodę ich przedstawicieli ustawowych, na bezpłatne rozpowszechnianie ich
wizerunku w zakresie wskazanym powyżej w Regulaminie i na żądanie
Organizatora niezwłocznie mu ją przedłożyć.
13. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że w przypadku skierowania przez osoby
utrwalone na zdjęciu Uczestnika Konkursu, jakichkolwiek roszczeń do Organizatora
dotyczących wykorzystania ich wizerunku, zwróci ww. podmiotom wszelkie
poniesione wydatki związane z ww. roszczeniami, w tym wypłacone
odszkodowania.
14. Uczestnik Konkursu nie ma prawa do wynagrodzenia za wykorzystanie jego
wizerunku lub wizerunku osób trzecich w związku z dobrowolnym udziałem w
Konkursie i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Organizatora z tytułu
wykorzystania wizerunku Uczestnika Konkursu lub innych osób trzecich w sposób
zgodny z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
§ 6. Dane Osobowe
1.

2.

3.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator
Konkursu, który przetwarza dane w celu wypełnienia swoich zadań związanych z
organizacją Konkursu. Kontakt z Organizatorem możliwy jest przy wykorzystaniu
danych korespondencyjnych wskazanych w Definicji dotyczącej Organizatora
zawartej w Regulaminie. Koordynator jest podmiotem przetwarzającym
wyłącznie te dane osobowe Uczestników Konkursu, które zostały mu powierzone
przez Organizatora, a są niezbędne do realizacji przez Koordynatora Konkursu
zadań wskazanych w niniejszym Regulaminie.
Dane osobowe Uczestnika Konkursu podlegające przetwarzaniu przez
Organizatora na potrzeby Konkursu, to imię i nazwisko, nazwa profilu Uczestnika
Konkursu, a w przypadku Zwycięzcy Konkursu – także adres e-mail oraz adres
korespondencyjny, na który ma zostać dostarczona Nagroda.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w
celu i zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym
obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach Konkursu, wyłonienia Zwycięzców
oraz nagrodzenia Zwycięzców Konkursu oraz ewentualnych reklamacji
Uczestników Konkursu na podstawie udzielonej przez Uczestnika zgody z art. 6
ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej:
„RODO”) oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

4.

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie organom uprawnionym na
podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz Koordynatorowi w celu
realizacji ciążących na nim obowiązków w związku z Konkursem. W związku z
realizacją Konkursu dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być ponadto
przekazane/udostępnione przez Organizatora innym podmiotom, tj. podmiotom
obsługującym Administratora danych osobowych prawnie, księgowo, dostawcom
usług IT lub podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia
ewentualnych roszczeń Uczestników związanych z Konkursem oraz w okresie
przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa ;m.in.
przepisami podatkowymi.
6. Każdy Uczestnik Konkursu, którego dane osobowe przetwarzane są przez
Organizatora, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania - oświadczenia o powyższym Uczestnik może złożyć na
adres Organizatora wskazany w pkt. 1 Definicji.
7. Uczestnik Konkursu, którego dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
8. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa
trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9. Administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych,
w tym profilowania.
10. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, lecz warunkujące uczestnictwo w Konkursie.
11. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika
Konkursu zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez
Organizatora, w tym wizerunku, jeżeli został udostępniony. Przetwarzanie danych
osobowych obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu na
Profilu Organizatora.
12. Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że rozumie, iż udzielenie przedmiotowej
zgody jest dobrowolne, jak również oświadcza, że zapoznał się z treścią polityki
prywatności Organizatora dostępnej pod adresem https://madejwrobel.pl/wpcontent/uploads/2021/05/RODO.pdf i został poinformowany o przysługujących
mu prawach, w tym prawie do wycofania zgody w każdym czasie, przy czym
cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa w jakikolwiek sposób na legalność
przetwarzania przed jej wycofaniem oraz oznacza wycofanie zgłoszenia z
Konkursu.

§ 7. Zadanie Konkursowe
1.

2.

3.

Zadanie Konkursowe polega na:
Napisaniu w komentarzu pod postem konkursowym maksymalnie 3 propozycji
imion dla bohaterki grafiki (kiełbasy Ślonskiej ze Śląska – Halynki) wraz z
podaniem
nazwy
kraju,
z
jakiego
pochodzi.
Za chwilę opublikowania Zadania Konkursowego uważa się moment, w którym
komentarz został zapisany na serwerze Serwisu Facebook na Profilu
Organizatora. Po jego opublikowaniu, Uczestnik Konkursu nie może dokonywać
w nim żadnych zmian. Usunięcie komentarza przez Uczestnika Konkursu oznacza
rezygnację z udziału w Konkursie.
Komisja Konkursowa wybierze 5 (słownie: pięć) najciekawszych, najbardziej
kreatywnych i najśmieszniejszych Zadań Konkursowych i nagrodzi je Nagrodą
według uznania.
Rozwiązanie Zadania Konkursowego musi spełniać następujące warunki:
a)
b)

c)

4.

5.

musi być wykonane na zadany temat (pytanie);
musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika Konkursu. Uczestnik
Konkursu musi dysponować autorskimi prawami majątkowymi do
zgłoszonego Zadania Konkursowego;
nie może naruszać ust. 5 poniżej, jak i innych postanowień niniejszego
Regulaminu.

Zabronione jest nadsyłanie Zadań Konkursowych zawierających treści o
charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące
prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej,
zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm,
komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne,
naruszających prawa innych osób, w tym prawa własności intelektualnej lub
przemysłowej, rozpowszechniających wizerunek osób trzecich bez ich zezwolenia
itp.
Organizator jest uprawniony do wykluczania Zadań Konkursowych z uczestnictwa
w Konkursie z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Konkursowej, w
szczególności w przypadku, gdy Organizator poweźmie uzasadnione podejrzenie,
że zgłoszone do Konkursu Zadanie Konkursowe narusza przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, moralność lub dobre obyczaje, godność lub prawa osób
trzecich bądź poweźmie informację, iż prawa do przesłanego Zadania
Konkursowego nie przysługują Uczestnikowi Konkursu, który zgłosił Zadanie

6.

7.

Konkursowe do Konkursu, a także w przypadku, gdy to samo Zadanie Konkursowe
zostało zgłoszone do Konkursu przez kilku Uczestników.
Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji dopuszczonego uprzednio
Zadania Konkursowego, w przypadku zgłoszenia pod jego adresem
uzasadnionych roszczeń osób trzecich z przyczyn podanych w Regulaminie.
Poprzez opublikowanie Zadania Konkursowego, Uczestnik Konkursu oświadcza i
zapewnia, że jego Zadanie Konkursowe nie narusza przepisów prawa
powszechnie obowiązującego, ani praw osób trzecich i że jest w pełni uprawniony
do zgłoszenia Zadania Konkursowego, a nadto że wyraża zgodę na opublikowanie
jego Zadania Konkursowego na Profilu Organizatora.

§ 8. Tryb wyłonienia Zwycięzców i przyznawania Nagród
1.

2.

3.

Wyłonienie Zwycięzcy Konkursu odbywa się w drodze wyboru przez Komisję
Konkursową Zadań Konkursowych 5 (słownie: pięciu) Uczestników Konkursu,
którzy spełnili wszystkie warunki udziału w Konkursie. Jako kryteria oceny Zadań
Konkursowych Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę zgodność Zadania
Konkursowego z Regulaminem, a także kreatywność Uczestnika Konkursu.
Komisja Konkursowa wybierze 5 (słownie: pięciu) Uczestników Konkursu, którym
przyznana zostanie Nagroda. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do
wyłonienia Zwycięzców Konkursu w liczbie mniejszej niż liczba Nagród wskazana
w § 9 Regulaminu, w tym np. w sytuacji, o której mowa w ust. 3 poniżej.
Komisja Konkursowa dokona wyboru Zadań Konkursowych i wskaże 5 (słownie:
pięciu) Zwycięzców Konkursu, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, w terminie
wskazanym w § 3 ust. 2 Regulaminu.
W przypadku gdy do udziału w Konkursie nie zostanie zgłoszone żadne Zadanie
Konkursowe lub zgłoszonych Uczestników będzie mniej niż przewidziana liczba
Nagród, wówczas Nagrody w całości lub w odpowiedniej części pozostają w
dyspozycji Organizatora.

§ 9. Nagrody
1.

W Konkursie przewidziano następujące Nagrody: 5 x parasol z logo Madej
Wróbel.

2.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych Nagroda opisana w ust. 1 niniejszego paragrafu jest zwolniona od
podatku dochodowego.
Nagrody wydaje Organizator.

3.

§ 10. Wydanie Nagród
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Koordynatora powiadomienie o wygranej
Nagrodzie w Konkursie drogą elektroniczną za pośrednictwem komentarza pod
postem konkursowym opublikowanym na Profilu Organizatora poprzez
publikację listy Zwycięzców oraz w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook
poprzez komunikator Messenger („powiadomienie”).
Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani w terminie 5 dni od daty otrzymania
powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, udzielić odpowiedzi na przedmiotowe
powiadomienie drogą elektroniczną (kanałem, którym otrzymali powiadomienie)
i wskazać, w odpowiedzi zwrotnej w wiadomości prywatnej wysłanej do
Koordynatora w serwisie Facebook poprzez komunikator Messenger, dane
potrzebne do dostarczenia Nagrody, tj. imię i nazwisko, numer telefonu oraz
adres zamieszkania, na który zostanie wysłana nagroda.
W przypadku bezskutecznego upływu terminu opisanego w ust. 2 powyżej,
Nagroda nie podlega wydaniu i pozostaje w dyspozycji Organizatora.
Organizator jest uprawniony do dostarczenia Nagrody drogą pocztową na
wskazany przez Zwycięzcę Konkursu adres pocztowy.
Nagroda zostanie wysłana na adres pocztowy Zwycięzcy Konkursu, w terminie do
14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o których mowa w ust.
2 powyżej.
Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
Nagrody, opisanej w § 9 Regulaminu, ani też prawo do zamiany Nagrody na inną
rzecz lub ekwiwalent pieniężny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników
Konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot paczki źle zaadresowanej, tzn.
wedle podanych przez Uczestnika Konkursu danych, skutkuje utratą prawa do
Nagrody, która pozostaje w dyspozycji Organizatora.
Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator
Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie Nagród poza granice Rzeczypospolitej
Polskiej.
§ 11. Reklamacje

1.

2.
3.

Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu
w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Koordynatora przez cały
czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 21 dni od daty
zakończenia Konkursu.
O zachowaniu terminu z ust. 1 powyżej, decyduje data nadania reklamacji.
Reklamacje złożone (nadane) po określonym powyżej terminie nie będą
uwzględniane.

4.

5.

6.

Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację umożliwiające
udzielenie odpowiedzi na reklamację, w szczególności imię i nazwisko, adres
zamieszkania (do korespondencji).
Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie
później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający
reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji przez
Koordynatora na adres podany w reklamacji, tj. listem poleconym wysłanym
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Uczestnikowi Konkursu przysługuje
prawo do dochodzenia od Organizatora roszczeń na zasadach ogólnych
odpowiedzialności odszkodowawczej.

§ 12. Postanowienia końcowe
1.

2.
3.
4.

5.
6.

W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, Koordynator zastrzega sobie
prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w
Regulaminie. W tym celu Koordynator może żądać od Uczestnika Konkursu
złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia
określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu.
Pełna treść Regulaminu Konkursu jest dostępna pod linkiem dołączonym do posta
konkursowego na profilu Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.
Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z
treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje w całości.
Wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy
Organizatorem a Uczestnikami Konkursu w związku przeprowadzeniem
niniejszego Konkursu, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie. W
szczególności Koordynator składa zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności jego
przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów mających na celu zawarcie
porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty ujawnienia się sporu. W
przypadku gdy zawiodą próby polubownego załatwienia sporu, Uczestnikowi
Konkursu przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
Spory wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

