
Regulamin konkursu „Wygraj zegarek, PayU | Płacę później”

 
§ 1.

Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) 
oznaczają:

1. „Konkurs” – konkurs pod nazwą „Wygraj zegarek, PayU | Płacę później” 
prowadzony na zasadach określonych Regulaminem. 

2. „Organizator” - Male Media LTD, Co. No. 9147005

3. „Uczestnik” – osoba fizyczna zamieszkała na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, zamieszkująca na stałe na terytorium Polski, z 
zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 2 poniżej. 

4. „Strona fanowska Facebook” – strona znajduje się pod adresem: 
https://www.facebook.com/FacetemJestemIOSiebieDbam/, dalej: 
Fanpage.

§ 2.

Warunki uczestnictwa w Konkursie i wymogi techniczne. 

1. Konkurs prowadzony jest od dnia 11.09.2017 od godz. 19:00 do dnia 
18.09.2017. do godz. 23.59.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać osoby pozostające w 
stosunku pracy z Organizatorem oraz członkowie ich najbliższych rodzin. 
Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: 
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo 
małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również 
znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowego, 
o którym mowa w § 3 poniżej i spełnić pozostałe warunki wskazane w 
niniejszym Regulaminie.

4. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie, Uczestnik akceptuje 
postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się ich 
przestrzegać.



5. Wymogi techniczne do korzystania ze Strony fanowskiej i korzystania z 
usług dostarczanych przez Organizatora zgodnie z niniejszym 
Regulaminem:

a. Komputer wyposażony co najmniej w procesor 1.5 GHZ i pamięć RAM 
512 MB

b. System operacyjny Windows XP / Linux

c. Przeglądarka internetowa

d. Wtyczka Adobe Flash Player 10

6. Podczas Konkursu, Organizator umożliwia Uczestnikom dostęp do 
Stron Facebook na Stronie Facebook, przesyłanie poprzez Stronę 
Facebook zgłoszeń do Konkursu (zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 
poniżej), a także składanie reklamacji dotyczących Konkursu (zgodnie z 
postanowieniami § 6 poniżej).

§ 3.

Zasady Konkursu

1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu w komentarzu pod zdjęciem 
konkursowym rymowanki zawierającej słowo „PayU”. Organizator 
zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w konkursie komentarzy 
konkursowych naruszających prawo lub dobre obyczaje, w szczególności 
zawierających treści wulgarne, erotyczne, obraźliwe, dyskryminujące, 
rasistowskie, jak również treści o charakterze religijnym lub politycznym.

3. Zobowiązanie Organizatora do wydania Nagród stanowi przyrzeczenie 
publiczne w rozumieniu art. 919 i. n. Kodeksu cywilnego.

4. Poprzez umieszczenia swojego zgłoszenia pod postem promującym 
konkurs na stronie fanowskiej Uczestnik potwierdza, że udziela 
Organizatorowi niewyłącznego prawa do wykorzystania przesłanych 
komentarzy konkursowych dla celów przeprowadzenia Konkursu bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych. Powyższe niewyłączne prawo daje 
Organizatorowi prawo do korzystania ze materiałów umieszczonych przez 
danego Uczestnika na Stronie internetowej na następujących polach 
eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania komentarzy konkursowych - 
wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 



b) w zakresie obrotu egzemplarzami komentarzy konkursowych - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania komentarzy konkursowych 
konkursowych w sposób inny niż określony w pkt b powyżej - publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęć konkursowych w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym, 

d) wykorzystywanie komentarzy konkursowych we wszelakich materiałach 
reklamowych Organizatora;

e) włączanie komentarzy konkursowych.

5. Poprzez przesłanie do Organizatora komentarzy konkursowych, 
Uczestnik akceptuje fakt, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec 
Organizatora za to, że przysługują mu prawa autorskie do komentarzy 
konkursowego zgłaszanego w Konkursie, jak również, że komentarze 
konkursowe wolne od jakichkolwiek wad prawnych, włączając w to prawa 
(w tym prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej) osób trzecich, 
jak również, że uzyskał zgodę osób, których wizerunek został utrwalony 
na zdjęciu konkursowym na wykorzystanie ich wizerunku zgodnie z 
niniejszym Regulaminem. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia 
zgłosi wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia związane ze 
komentarzem konkursowym, Uczestnik zobowiązany będzie do 
zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu tych roszczeń i 
zabezpieczy Organizatora przed tymi roszczeniami. Ponadto, w takim 
przypadku Uczestnik będzie wykluczony z udziału w Konkursie ze 
skutkiem natychmiastowym.

6. Każdy Uczestnik może przesłać do Konkursu jedno zgłoszenie 
konkursowe. Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. (w 
rozumieniu postanowień ust. 7 poniżej). 7. Rozstrzygnięcie konkursu/
zwycięzcy:

W konkursie nagrodzone zostaną 2 osoby, których komentarze 
konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową jako najbardziej 
kreatywne.

9. Powiadomienie zwycięzców nagród nastąpi za pośrednictwem strony 
fanowskiej Facebook https://www.facebook.com/
FacetemJestemIOSiebieDbam/ w ciągu co najwyżej 3 dni od zakończenia 
Konkursu.

https://www.facebook.com/FacetemJestemIOSiebieDbam/
https://www.facebook.com/FacetemJestemIOSiebieDbam/
https://www.facebook.com/FacetemJestemIOSiebieDbam/


§ 4. Nagrody oraz ich wydanie 

1. W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody:

a. ZEGAREK TISSOT T-CLASSIC MODEL: UTS/1577

b. ZEGAREK TISSOT T-CLASSIC MODEL: UTS/1585

2. W terminie jednego tygodnia od daty powiadomienia zwycięzców 
nagród poprzez wpis pod postem konkursowym, zwycięski uczestnik 
powinien za pośrednictwem strony fanowskiej Facebook, w wiadomości 
prywatnej przesłać informację o danych kontaktowych niezbędnych do 
przesłania przez organizatora nagrody, tj. imię, nazwisko, adres, numer 
telefonu. Podanie w/w danych jest dobrowolne ale niezbędne do 
dokonania wysyłki nagrody do Uczestnika.

3. Nagrody wysłane zostaną do Uczestników, przesyłką kurierską lub 
pocztową, najpóźniej w ciągu trzech tygodni od dnia otrzymania danych, o 
których mowa w ust. 2 powyżej.

§ 5. Dane osobowe

1. Informujemy, że administratorem podanych przez Uczestników danych 
osobowych

jest Male Media LTD, Co. No. 9147005. Dane osobowe Uczestników w 
zakresie: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, będą przetwarzane w celu 
wzięcia udziału w Konkursie i jego przeprowadzenia na warunkach 
wskazanych w niniejszym Regulaminie, w tym wyłonienia zwycięzców, 
przekazania nagród oraz ewentualnego rozpatrzenia reklamacji. Każdy z 
Uczestników posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. Podanie danych Organizatorowi jest dobrowolne, aczkolwiek 
niezbędne do realizacji ww. celów. 

  

§ 6. 

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. W okresie trwania konkursu, i najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia 
otrzymania nagrody uczestnikom przysługuje możliwość składania 
reklamacji związanych z konkursem, w tym z korzystaniem z usług 
dostępnych poprzez stronę fanowską świadczonych zgodnie z niniejszym 
Regulaminem, jeśli ich roszczenia spowodowane są winą organizatora.



2. Reklamacja składana może być za pośrednictwem strony fanowskiej w 
wiadomości prywatnej przesłanej do organizatora.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję reklamacyjną powołaną 
przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 
Organizatora listu poleconego z reklamacją. Reklamacje przesłane po 
terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane. O 
decyzji komisji reklamacyjnej, Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie 
listem poleconym.

§ 7.

Postanowienia końcowe

1. Link prowadzący do niniejszego regulaminu konkursu dostępny na pod 
postem konkursowym.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie 
mają przepisy obowiązującego prawa.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany niniejszego 
Regulaminu w każdym czasie trwania Konkursu, z tym, że zmiany takie 
nie będą naruszały praw nabytych przez Uczestników do dnia dokonania 
zmiany. O każdej zmianie Regulaminu, Organizator powiadomi 
Uczestników umieszczając zmieniony Regulamin na Stronie fanowskiej. 


