
Regulamin Konkursu „Cudowne chwile...“ na Facebook’u

§ 1. Postanowienia ogólne

1 Organizatorem konkursu „Cudowne chwile...“ (dalej „Konkurs“ jest wydawca serwisu 
hipoalergiczni.pl GC Media & Marketing, ul. Błażeja 14 K/7, 61-608 Poznań, NIP:779-145-
49-70, REGON: 634488143 )

2 Celem Konkursu jest promocja portalu hipoalergiczni.pl 
3 Przed  wzięciem udziału  w Konkursie  użytkownik  powinien zapoznać  się  z  regulaminem; 

wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu 
Konkursu.

4 Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz do pobrania na stronie 
hipoalergiczni.pl/konkurs/

5 Konkurs  jest  przeprowadzony  za  pomocą  aplikacji  konkursowej  dostępnej  pod  adresem 
aplikacji  umieszczonej  na Platformie Facebook.com (zwanej  dalej  również “Platformą”) - 
http://www.redirectfb.com/cudownechwile

6 Przez przystąpienie do Konkursu, każdy  Uczestnik oświadcza, że zwalnia serwis Facebook z 
wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1 Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

2 Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora tudzież ich 
małżonkowie, rodzice, rodzeństwo i dzieci. 

3 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na 
dostęp Aplikacji konkursowej do udostępnienia danych związanych z profilem użytkownika 
na Platformie Facebook. Będzie to imię, nazwisko oraz adres e-mail użytkownika. Wyrażenie 
zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  Aplikacji  konkursowej  posiada  treść 
następującej  klauzuli:  „Oświadczam,  iż  zapoznałam  /  zapoznałem  się  z Regulaminem 
Konkursu  i  akceptuję  jego  treść,  a  ponadto  iż  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich 
danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 
1997 r. (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926), przez wydawcę serwisu hipoalergiczni.pl, a także 
wyrażam zgodę na komunikację ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej w celach 
przeprowadzenia Konkursu.“

4 Uczestnik  Konkursu  zaświadcza  i  gwarantuje,  że  jest  jedynym  autorem  odpowiedzi  na 
zadanie konkursowe i jedynym podmiotem uprawnionym pod kątem praw autorskich do 
tych odpowiedzi zarówno w formie tekstowej, jak i graficznej.

5 Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego odpowiedzi oraz zdjęć na stronie 
Konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem użytym przez Uczestnika w jego Profilu.

6 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie,  z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego 
Regulaminu, jest zapisanie się na newsletter hipoalergiczni.pl, poprzez podanie adres e-mail  
w  okienku  formularza  konkursowego.  Oznacza  to  zgodę  na  otrzymywanie  informacji 
handlowej, marketingowej oraz newslettera hipoalergiczni.pl. 

7 Zgłoszenie konkursowe obejmuje:
a) .Nadesłanie za pomocą aplikacji konkursowej zdjęcia z wakacji lub dowolnego zdjęcia 
interpretującego temat “Cudowne chwile...”. Zgłoszenie musi być oryginalne i nigdzie 
wcześniej niepublikowane. Każde zgłoszenie podlega subiektywnej ocenie jury. Oceniana 
będzie zarówno estetyka zdjęcia, jak także ciekawe podejście do tematu. Każdy użytkownik 
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spełniający warunki zawarte w §2 może brać udział w każdej edycji Konkursu przez cały 
okres trwania Aplikacji.

8 Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  funkcjonowanie  sieci  za  pośrednictwem, 
których użytkownicy biorą udział w konkursie.

§ 3. Zasady i przebieg Konkursu

1 Konkurs trwa od dnia 28.07.2014 r. od godziny 15:00 do dnia 26.08.2014 r.  do godziny  
15:00. Konkurs jest podzielony na trzy edycje:

a Od  26.07.2014  od  godziny  15.00  do  06.08.2014  do  godziny  15.00  –  ogłoszenie 
wyników 02.08.2014 o godzinie 20.00

b Od  06.08.2014  od  godziny  15.00  do  16.08.2014  do  godziny  15.00  –  ogłoszenie 
wyników 09.08.2014 o godzinie 20.00

c Od  16.08.2014  od  godziny  15.00  do  26.08.2014  do  godziny  15.00  –  ogłoszenie 
wyników 26.08.2014 o godzinie 15.00

2 Zgłoszenia są przyjmowane od godziny 15:00 pierwszego dnia edycji Konkursu  do godziny 
15:00 ostatniego dnia edycji Konkursu.

3 Zwycięzca każdej  edycji  Konkursu ogłaszany jest w dzień zakończenia danej  edycji  około 
godziny 20:00

4 Zadanie konkursowe polega na najbardziej kreatywnej i poruszającej odpowiedzi na zadanie 
konkursowe w formie zdjęcia.

5 Zwycięzcę  wyłania  Jury  konkursowe.  W  skład  Jury  konkursowego  wchodzą  pracownicy 
Organizatora.  Decyzja jury nie podlega reklamacji.  Jury kieruje się w wyborze zwycięzcy 
jedynie własnymi upodobaniami.

6 Każda edycja będzie miała 1 zwycięzcę, któremu zostanie przyznana nagroda:
Proszek do prania JELP Fresh Classic 4kg

7 Zwycięzcy mogą uczestniczyć w pozostałych edycjach Konkursu.
8 Administratorem danych osobowych Konkursu jest jego Organizator. Dane osobowe będą 

przetwarzane w celu realizacji postanowień niniejszego regulaminu zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

9 Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Odpowiedzi zgłoszonej przez Uczestnika, co 
jest jednoznaczne z wykluczeniem z Konkursu w danej edycji lub wykluczeniem uczestnika 
całkowicie z Konkursu, jeżeli jego odpowiedź jest: sprzeczna z powszechnie obowiązującym 
prawem w tym narusza prawa osób trzecich lub narusza prawa autorskie, zawiera słowa 
powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe, wzywa do nienawiści na tle rasowym, 
wyznaniowym lub etniczny, nawołuje do przemocy, obraża osoby trzecie lub zawiera link 
prowadzący do stron zawierających treści opisane w niniejszym punkcie.

10 Z chwilą  stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu uczestnik  zostaje na podstawie 
decyzji  Organizatora  wykluczony  z udziału  w  Konkursie  w  jednej  z edycji  lub  całym 
Konkursie,  decyzję  ostateczną  podejmuje  Organizator.  Wykluczenie  może  nastąpić  na 
każdym etapie Konkursu. 

§ 4. Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród

1 Zwycięzca  nagrody  głównej  zostanie  poinformowany  drogą  mailową  o  zwycięstwie.  W 
odpowiedzi  na  maila  z werdyktem zobowiązany  jest  w  terminie  72h wysłać  wiadomość 
zwrotną do nadawcy, w której poda: adres pocztowy na jaki należy dostarczyć nagrodę, 



numer  telefonu  (wyłącznie  do  kontaktu  z kurierem).  Do  niniejszej  wiadomości  załączyć 
należy zeskanowany dowód osobisty (obie strony) w celu weryfikacji tożsamości zwycięzcy. 
Do sumy 72 godzin liczone są doby dni roboczych. 

2 Niepodanie jakichkolwiek danych, o których mowa w §4 pkt. 1 skutkuje utratą prawa do 
otrzymania nagrody. 

3 Zwycięzca  Konkursu  ma  prawo  do  zrzeczenia  się  prawa  do  nagrody,  nie  może  jednak 
przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

4 W przypadkach, o których mowa w §4 pkt. 2 i 3 nagroda pozostaje własnością Organizatora. 
5 Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent finansowy.
6 Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na fanpage’u Organizatora, w zakładce aplikacji „Zwycięzcy”
7 Wynik Konkursu jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
8 Zobowiązanie  Organizatora  do  przekazania  nagród  wskazanych  w niniejszym  Regulamin 

obejmuje tylko i wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
9 Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niezawinione  przez  Organizatora  działania 

kuriera.
10 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody wynikające z przyczyn 

po stronie Uczestnika.
11 Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu,  

odmówić  wydania  nagrody  w  odniesieniu  do  Uczestnika,  co  do  którego  powziął 
uzasadnione  podejrzenie,  o  działaniu  sprzecznym  z niniejszym  Regulaminem,  w  tym 
manipulowanie wynikami, zakładanie dodatkowych kont na Platformie Facebook, obrażanie 
osób trzecich.

§ 5. Nagrody

1 Fundatorem nagród w Konkursie jest właściciel Organizator.
2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany listy nagród głównych z każdą edycją Konkursu, w 

dowolnym zakresie, zatem wszystkie lub tylko część produktów z listy nagród mogą zostać 
wymienione na inne. Zmiana każdorazowo dotyczy nowej edycji Konkursu, niezależnie od 
zmiany listy nagród Zwycięzca otrzymuje nagrodę przewidzianą dla miejsca, które zajął i dla 
edycji, w której brał udział.

3 Jednorazowa wartość nagrody nie może przekraczać 759 zł. Zgodnie z art. 21. Ust. 1 pkt 68 
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nagrody te są zwolnione z obowiązku 
pobrania i opłacenia podatku dochodowego. 

§ 6. Postanowienia końcowe

1 Z zastrzeżeniem  powszechnie  obowiązującego  prawa,  Organizator  nie  ponosi 
odpowiedzialności  za  szkody  majątkowe  lub  niemajątkowe  poniesione  przez  Uczestnika 
Konkursu  w  wyniku  wzięcia  udziału  w  Konkursie  lub  w  wyniku  przyznania  bądź 
nieprzyznania nagrody.

2 Uczestnik  ponosi  pełną  i  wyłączną odpowiedzialność  za  naruszenie  praw osób trzecich, 
naruszenie powszechnie obowiązujących praw, praw autorskich, prawa do wizerunku osób 
trzecich w udzielonej Odpowiedzi konkursowej.

3 Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  mające  wpływ  na  przyznanie  albo 
nieprzyznanie nagrody: błędy leżące po stronie Uczestnika Konkursu, niezawinione przez 
Organizatora, pominięcie, utratę zgłoszeń, a także za opóźnienia z wyłonieniem Zwycięzcy i 
publikację wyników.

4 Odpowiedzialność  Organizatora  wobec  uczestnika  Konkursu  jest  ograniczona,  nie  może 



wynosić więcej niż przyznana mu nagroda.
5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, również w trakcie 

trwania Konkursu.
6 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz 

daty i godziny publikacji wyników Konkursu.
7 Wątpliwości  powstałe  w  trakcie  trwania  Konkursu  dotyczące  jego  zasad  rozstrzyga 

Organizator.
8 Prawem właściwym dla Konkursu jest prawo polskie, a sądem właściwym dla rozstrzygania 

sporów z nim związanych jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 
9 Organizator  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  Konkursu,  jeżeli  konieczność  tę  wymusi 

awaria techniczna,  prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, zmiana prawa lub 
inne  niezależne  od  Organizatora  przyczyny.  O  ewentualnym  odwołaniu  Konkursu 
Organizator poinformuje na swoim profilu fan-page na Platformie Facebook.

10 Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany, ani w żaden sposób powiązany 
z serwisem  Facebook.  Wszelkie  treści  wysyłane  przez  uczestników  Konkursu  w  związku 
z Konkursem  (np.  Komentarze,  pytania,  skargi  itp.)  powinny  być  adresowane  do 
Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe 
w związku z przeprowadzaniem Konkursu za pośrednictwem Platformy. Niniejszy regulamin 
nie narusza zasad korzystania z Platformy Facebook.


