
 

 

Regulamin Konkursu „Czas na 5. urodziny”  

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa ogólne warunki uczestnictwa w Kon-

kursie pod nazwą „Czas na 5. urodziny”, zwanego dalej „Konkursem”. Pełna treść po-

niższego regulaminu, będzie dostępna na Stronie Konkursu www.konkursjula.pl oraz 

w siedzibie Organizatora Konkursu. 

2. Organizatorem konkursu jest All About Content spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 19 (00-549 Warszawa), wpi-

sana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. War-

szawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 625034, NIP: 701-05-

90-403, reprezentowana przez komplementariusza spółkę All About Content spółka z ograni-

czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 19 (00-549 Warszawa), 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. War-

szawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000623682, NIP: 

7010589446, działająca przez członka zarządu spółki ALL ABOUT CONTENT spółka z ograni-

czoną odpowiedzialnością – reprezentowaną przez Magdę Liwacz zwana w dalszej części ni-

niejszego Regulaminu "Organizatorem".  

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest All About Content spółka z ograniczoną odpo-

wiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 19 (00-

549 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nu-

merem KRS: 625034, NIP: 701-05-90-403, reprezentowana przez komplementariu-

sza spółkę All About Content spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Pięknej 19 (00-549 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębior-

ców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000623682, NIP: 7010589446, 

działająca przez członka zarządu spółki ALL ABOUT CONTENT spółka z ograni-

czoną odpowiedzialnością – reprezentowaną przez Magdę Liwacz zwana w dalszej 

części niniejszego Regulaminu, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu 

„Fundatorem”, na zlecenie której Organizator przeprowadza Konkurs.  

4. Prawo do weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa przysługuje Organizatorowi. 

Organizator może zażądać oświadczeń i zgód potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w Konkursie, o których mowa w Regulaminie, w formie pisemnej i przesłanie 

ich na adres Organizatora. W przypadku nie otrzymania ich przez Organizatora, Or-

ganizator może uznać, że oświadczenie to w ogóle nie zostało złożone, co będzie 

wiązało się z wykluczeniem tej osoby z grona Uczestników Konkursu.  

5. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizowania Konkursu, określa prawa i ob-

owiązki osób biorących udział w Konkursie dalej zwanych „Uczestnikami”.  

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) 

mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, fizyczne i nie ubezwłasnowolnione całkowicie, 

dokonujące zgłoszenia zgodnie z Regulaminem. 
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2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższej rodziny pracowników Or-

ganizatora lub Fundatora oraz firmy Jula Poland Sp. z o.o. Pracownikiem w rozumie-

niu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora lub Fundatora na 

podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca z Organizatorem lub Fundato-

rem na podstawie innej umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie 

umowy o dzieło, umowy zlecenia). Za członka najbliższej rodziny pracownika Organi-

zatora lub Fundatora uważa się jego rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, małżon-

ków, przyrodnich dzieci i rodziców. 

3. Przystąpienie do konkursu następuje z chwilą spełnienia kumulatywnie następujących 

czynności:  

a) udzielenie odpowiedzi na Zadanie konkursowe;  

b) podanie danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, nr. tel i adres 

do korespondencji;  

c) udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu 

organizacji Konkursu; 

d) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go na Stronie Kon-

kursu. 

 

4. Uczestnik, który przystąpił do Konkursu jest związany warunkami niniejszego regula-

minu.  

5. Przystępując do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych przez Organizatora w celach i w zakresie związanym z organizacją i prze-

prowadzeniem Konkursu oraz w celu zamieszczenia tych danych na liście Zwycięz-

ców Konkursu, która zostanie opublikowana na Stronie Konkursu oraz w celu wyda-

nia nagrody.  

6. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.  

7. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo żąda-

nia ich poprawiania i usunięcia.  

8. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organi-

zatora Konkursu swojego wizerunku w związku z Konkursem.  

9. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także 

prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.  

10. Konkurs odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

§ 3. ZASADY KONKURSU  

1. Konkurs trwa od 21. września 2016 roku od godz. 8:00 do 9. października 2016 roku 

do godz. 20:00.  

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe. 

Nieudzielenie odpowiedzi na pytanie otwarte wyklucza Uczestnika z Konkursu. 

3. Podczas trwania Konkursu Uczestnik może brać udział w Konkursie bez ograniczeń  

4. W Konkursie będą uwzględniane wyłącznie projekty nienaruszające prawa polskiego 

ani jakichkolwiek praw osób trzecich. Z Konkursu będą wykluczane projekty, o któ-

rych mowa w zdaniu poprzednim, jak również propozycje zawierające sformułowania 



 

 

obraźliwe dla innych, w szczególności zawierające słowa powszechnie uznane za 

obelżywe. Z Konkursu będą również wykluczane projekty zawierające treści rekla-

mowe, a także promocyjne w szczególności polecające produkty, usługi lub odsyła-

jące do stron internetowych, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych lub prasy. 

5. Każde Zgłoszenie Konkursowe, po zaakceptowaniu Regulaminu, poddawane jest 

moderacji przez Organizatora.  

6. Organizator oraz Komisja Konkursowa dokonują ostatecznej oceny zgłoszeń konkur-

sowych.  

 

§ 4. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY  

1. W Konkursie zostanie wyłonionych do 50 Zwycięzców. Zwycięzców wyłoni Komisja 

Konkursowa, składająca się z przedstawicieli Organizatora oraz Fundatora. 

2. Dokonując wyboru, Komisja Konkursowa kieruje się kryteriami takimi jak: kreatyw-

ność, poczucie humoru, wartość artystyczna i zgodność z zasadami języka polskiego. 

3. Zwycięzcy Nagród wyłonieni zostaną w następujący sposób:  

1) Zgłoszenie stworzone w prawidłowo wypełnionym i zarejestrowanym formularzu, 

po zaakceptowaniu Zgłoszenia, przesłane zostanie do Komisji Konkursowej; 

2) Komisja Konkursowa wybierze 50 Zwycięzców. 

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest prawnie wiążąca.  

5. Nagrodami w Konkursie jest karta podarunkowa o wartości 50 zł oraz nagroda pie-

niężna o wartości 11,11% wartości Nagrody w całości przeznaczona na pokrycie po-

datku dochodowego od osób fizycznych.  

6. Dane Zwycięzców Konkursu, którzy nabyli prawo do Nagród opisanych w § 4 ust. 5, 

zawierające wyłącznie dane osobowe (imię i nazwisko) Zwycięzców, zostaną opubli-

kowane na Stronie Konkursu pod adresem: www.konkursjula.pl do dnia 14 paździer-

nika 2016. 

7. Organizator poinformuje Zwycięzców o wygranej za pośrednictwem poczty elektro-

nicznej w terminie do czternastu dni roboczych od momentu wyłonienia Zwycięzcy w 

celu potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie oraz potwierdzenia przez Zwycięzcę 

danych (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, dane niezbędne do pobrania po-

datku dochodowego od osób fizycznych). W przypadku gdy w ciągu czternastu dni 

roboczych od wysłania wiadomości przez Organizatora Zwycięzca nie potwierdzi 

swojego uczestnictwa w konkursie, Uczestnicy tracą prawo do otrzymania Nagrody. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przy-

czyn leżących po stronie Uczestnika.  

8. Nagrody nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny. Uczestnikowi nie przy-

sługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych wartości nagród ani do zwrotu na-

gród otrzymanych w Konkursie. W razie rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Na-

grody, Organizator nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.  

9. Nieodebranie przez Zwycięzcę nagrody lub gdy Zwycięzcą zostanie Uczestnik, któ-

remu stosownie do postanowień niniejszego regulaminu nagroda nie przysługuje, 
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skutkuje wygaśnięciem prawa do tej nagrody i wszelkich roszczeń z tego tytułu wo-

bec Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu 

Uczestnikowi.  

10. Organizator uzgodni ze Zwycięzcą sposób odbioru nagrody.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłki nagród wyłącznie na adres znajdujący 

się na terenie Polski.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród, o których mowa powyżej na 

inne o tej samej lub większej wartości.  

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe uniemoż-

liwiające Zwycięzcy odbiór Nagrody lub za zdarzenie losowe uniemożliwiające Zwy-

cięzcy wywiązanie się z nałożonego na Zwycięzcę obowiązku regulaminowego.  

14. Organizator wyda nagrody Zwycięzcom Konkursu najpóźniej do 30 (trzydziestu dni 

roboczych) od zakończenia konkursu.  

15. Zwycięzcą można zostać tylko raz podczas całego okresu trwania Konkursu.  

 

§ 5. KOMISJA KONKURSOWA  

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powo-

łana przez Organizatora.  

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:  

a) sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Kon-

kursie,  

b) wyłonienie nagrodzonych Uczestników,  

c) opublikowanie listy Zwycięzców w aplikacji konkursowej,  

d) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.  

 

§ 6. REKLAMACJE  

1. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości w przebiegu Konkursu mogą być składane 

przez Uczestników w formie pisemnej na adres Organizatora do dnia 14 października 

2016 r. włącznie, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń związanych z 

udziałem w Konkursie.  

2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika Konkursu, nu-

mer telefonu, adres email oraz podstawę reklamacji.  

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w ter-

minie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.  

4. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji 

emailem wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

Decyzje Komisji Konkursowej w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.  

 

 



 

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w ni-

niejszym regulaminie. 

2. Warunkiem ostatecznego przyznania nagród i wyróżnień jest przedstawienie przez 

osoby, które zostaną wyłonione jako zwycięzcy i laureaci pozostałych nagród i wyróż-

nień, pisemnych zgód zawartych w niniejszym regulaminie oraz potwierdzenie przez 

nich danych niezbędnych do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych od 

wygranej w konkursie. 

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw autorskich, 

praw do wizerunku, dóbr osobistych, praw własności przemysłowej czy innych praw 

osób trzecich przez Uczestników. Wszelkie roszczenia z tego tytułu powinny być kie-

rowane bezpośrednio do Uczestników, którzy naruszyli te prawa. 

5. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę mająt-

kową lub niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Kon-

kursie.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana obowiązy-

wać będzie dla wszystkich Uczestników, biorących udział w konkursie i nie wymaga 

dokonania wypowiedzenia. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Ko-

deksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem art. 919 – 921 k.c.  

8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania niniejszego Regula-

minu, Organizatorowi przysługuje prawo dokonania wiążącej wykładni jego postano-

wień.  

9. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Konkursu mają jedynie charakter infor-

macyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regula-

minu.  


