
  

REGULAMIN KONKURSU 

„NIEZBĘDNIK NA JESIENNE WIECZORY” 

(dalej „Regulamin”) 

§ 1 DEFINICJE 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

a. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „NIEZBĘDNIK NA JESIENNE WIECZORY” na 
zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Grupa Okazje Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 
(90-418), przy ul. Kościuszki 23/25, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 
7252071227. 

c. „Fundator” – fundatorem nagrody w Konkursie jest Grupa Okazje Sp. z o.o. z siedzibą w 
Łodzi  
(90-418), przy ul. Kościuszki 23/25, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 
7252071227. 

d. „Strona konkursowa” – Organizator przeprowadza Konkurs w ramach strony 
interiorsdesignblog.com oraz podstron i postów na Facebook’u powiązanych z Meetblogin 
2017. 

e. „Praca konkursowa” – kolaż na zadany temat „Niezbędnik na jesienne wieczory”, 
zawierający  
5 przedmiotów dostępnych w serwisie Okazje.info oraz logo Okazje.info, zapisany w pliku 
png lub jpg o rozdzielczości minimum 800 x 1200 px. 

f. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca 
pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, będąca uczestnikiem MeetBlogin 2017. 

g. „Nagroda” – nagrodą w konkursie jest: Notatnik elektroniczny LCD GARETT Tab 2, 12".   

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25.09.2017 i trwa do 02.10.2017 r. do godz. 23.59 

2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator 
oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 
promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w 
ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

3. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem Strony konkursowej i postów 
na Facebook’u powiązanych z Meetblogin 2017. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do informowania o konkursie na swoich stronach i 
profilach w mediach społecznościowych.  

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być 
każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności 
prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski, która jest uczestnikiem 
MeetBlogin 2017. 

6. W Konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator, 
pracownicy Organizatora. 

7. Każdy z uczestników może przygotować dowolną ilość prac konkursowych. 



  

§ 3 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i 
zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. 

2. Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować pracę konkursową spełniające warunki 
określone niniejszym Regulaminem i umieścić ją w komentarzu pod postem konkursowym w 
czasie trwania konkursu. 

3. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych 
Organizatora. 

4. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub 
naruszających dobra osobiste innych osób. 

5. Zwycięską pracę wybierze Komisja Konkursowa. 

6. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 
Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w 
Konkursie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania opublikowanych prac konkursowych, 
które uzna za niestosowne lub niewpisujące się w konwencję Konkursu. 

8. Uczestnik przesyłając pracę konkursową udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na 
przetwarzanie lub jej wykorzystywanie przez Organizatora w działaniach promocyjnych.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wybranych prac w wysłanej do 
mediów informacji prasowej na zadany temat, co wiąże się z jej publikacją w środkach 
masowego przekazu, na co uczestnik wyraża zgodę. 

§ 4 PRAWA AUTORSKIE 

1. Każdy Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem Pracy konkursowej i posiada 
pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie, a także, że jego praca nie narusza 
autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich. 

2. Uczestnik zwolni Organizatora lub Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich 
wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do przesłanej pracy 
konkursowej, przenoszone na Organizatora lub Fundatora na podstawie postanowień 
Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi. 

§ 5 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU 

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu 
Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw 
Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego 
opublikowania pod adresem interiorsdesignblog.com. 

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 
Grupa Okazje.info Sp z o.o., z siedzibą w Łodzi, 90-418, przy ul. Kościuszki 23/25. 
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 
z późn. zm.). 

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z niniejszym 
Konkursem  

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym 
wzięcia udziału w konkursie i odbioru nagrody. 



  

§ 7 OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD 

1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody poprzez ogłoszenie 
wyników na Stronie Konkursowej do dnia 7.10.2017. 

2. Każdy Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na Stronie Konkursu 
oraz na powiązanej stronie w serwisie Facebook, jak również na stronach Organizatora 
wraz z podaniem jego imienia, nazwiska i publikacją pracy. 

3. Organizator przekaże Zwycięzcy nagrodę w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. 

4. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 miesięcy od 
momentu poinformowania o przyznaniu nagrody prawo do nagrody przechodzi na 
Fundatora. 

5. Podatek od przekazanej Nagrody jest po stronie Organizatora. 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny pod adresem interiorsdesignblog.com przez cały okres 
trwania Konkursu.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 


