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REGULAMIN KONKURSU 

 

ZAKOŚ KOSIARKĘ 

I Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy Regulamin reguluje warunki przystąpienia, udziału oraz rezygnacji z udziału w 
konkursie pod nazwą: Zakoś kosiarkę (zwany dalej: „Konkursem”) a także zasady i tryb 
wyłaniania zwycięzcy Konkursu.  

2. Konkurs  organizowany jest przez Wydawnictwo Dobre Sp. z o.o z siedzibą w Nowym Saczu 
przy ul. Żywieckiej 25. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym 
Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000365297  , (zwana dalej 
,,Organizatorem"). 

3. Fundatorem nagród jest BL System Łukasz Belski z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. 

Tarnowskiej 121.,  NIP: 678-185-52-99 zwaną- dalej „Fundatorem”).  

4. Konkurs jest prowadzony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, rozpoczyna się dnia 

22.05.2017 i trwa do dnia 05.062017 

5. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej pod adresem  … http://www.dts24.pl/zakos-kosiarke/   (zwanej dalej ,,Stroną 

Konkursową"). 

6. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej 

,,Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą 

gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 471 ze zm.).  

8. Przedmiotem Konkursu jest pozyskanie, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu: 1 

(słownie: jednego) zwycięzców nagrody głównej, których wykonane zadanie konkursowe, 

określone w rozdziale III  Regulaminu zostanie ocenione najwyżej przez Komisję Konkursową.  

II Uczestnicy Konkursu   

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami 
wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria: 
a) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub 

Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,  

b) jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych  
c) wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie wskazanym w  Rozdziale 

V Regulaminu.   

2. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się 
z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku 
negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie 
spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek 

http://kobieta.interia.pl/raport-domowe-triki/news-konkurs,nId,1855898
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z warunków Konkursu) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak 
spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał 
zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki 
określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu w 
szczególności złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź 
przedłożenia określonych dokumentów pod rygorem wykluczenia z udziału w Konkursie.  

III Zasady Konkursu 

 

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, a 
następnie Wypełnienie Formularza zgłoszenia udziału w Konkursie (zwanego dalej: 
„Formularzem Zgłoszeniowym”), dostępnego na stronie internetowej Organizatora: 

 http://www.dts24.pl/zakos-kosiarke/ wraz z rozwiązaniem Zadania Konkursowego.   
2. Każdy Uczestnik może zgłosić w Konkursie tylko jeden Formularz Zgłoszeniowy. W przypadku 

ponownego zgłoszenia do Konkursu pod uwagę będzie brany wyłącznie Formularz 
Zgłoszeniowy przesłany chronologicznie jako pierwszy.  

3. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez 
Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników (zwana dalej: ,,Komisją 
Konkursową"). 

4. Zadaniem Komisji Konkursowej jest w szczególności:  
a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, 
b) wyłonienie zwycięzców,  
c) rozpatrywanie reklamacji Uczestników. 

5. Treść Zadania Konkursowego jest udostępniona na stronie internetowej Organizatora: 

 http://www.dts24.pl/zakos-kosiarke/ 
6. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Organizatora spośród wszystkich Uczestników 

Konkursu, którzy spełnili warunki uczestnictwa w Konkursie i przesłali kompletny Formularz 
Zgłoszeniowy wraz z rozwiązaniem Zadania Konkursowego w terminie do dnia 06.05.2017 

7. Przesyłając wraz z Formularzem Zgłoszeniowym rozwiązanie Zadania Konkursowego 
(zwanego dalej: „Materiałem”) , Uczestnik oświadcza, że: 
1. udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na 

korzystanie z jego Materiału przez Organizatora i Fundatora na następujących polach 
eksploatacji: 

a) zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, 
wprowadzania Materiału do pamięci komputera, 

b) wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź 
w postaci fragmentów, 

c) łączenie z innymi utworami lub podział na części, 
d) dokonanie przez Organizatora oraz Fundatora opracowania przesłanego Materiału, w 

zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do udostępnienia Materiału na 
stronach internetowych Organizatora oraz Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie 
zmieniony jej charakter, 

e) wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, 
reklamowych, promocyjnych i marketingowych, 

f) w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  

http://www.dts24.pl/zakos-kosiarke/
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2. udziela zgody na publikację Materiału na warunkach opisanej powyżej licencji bez noty 
autorskiej. 

8. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę Konkursu w terminie do dnia 08.06.2017 
9. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, którego Materiał Komisja Konkursowa oceni 

najwyżej. 
10. Dokonując wyboru zwycięzcy Komisja Konkursowa będzie oceniać w szczególności 

oryginalność, poziom merytoryczny i językowy Materiałów oraz sposób ujęcia tematu.  

11. Informacje o osobie zwycięzcy, tj. imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania podane 
zostaną  na stronie internetowej Organizatora:  http://www.dts24.pl/zakos-kosiarke/ w 
ciągu 2 dni roboczych od daty jego  wyłonienia. 

12. W przypadku: 
1) nieodebrania przez zwycięzcę Nagrody Głównej, o której mowa w Rozdziale IV 

Regulaminu w terminie 14 dni od podania przez Organizatora informacji o osobie 
zwycięzcy z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Nagrody Głównej,  lub  

2) stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu, naruszenia przez zwycięzcę 
Nagrody Głównej,   postanowień Regulaminu,  

Nagroda przepada na rzecz Organizatora, a zwycięzca  utraci tytuł zwycięzcy Nagrody 
Głównej,   oraz prawo do otrzymania Nagrody Głównej. W takim wypadku Organizator ma 
prawo przyznać Nagrodę Główną kolejnemu z listy Uczestnikowi, którego Materiał Komisja 
Konkursowa oceniła najwyżej. 

13. Uczestnik może w każdym czasie odstąpić od udziału w Konkursie poprzez przesłanie 
Oświadczenia o zakończeniu udziału w Konkursie, w formie pisemnej  pod rygorem 
nieważności na adres siedziby Organizatora.   

IV Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są:   

1)  Nagroda Główna  przyznawana zwycięzcy Konkursu w postaci:  Nożyce do żywopłotu 
HUSQVARNA 115iHD45 w zestawie z akumulatorem i ładowarką o wartości 1 149,00 zł 

2. Laureat odbierze Nagrodę Główną w siedzibie Fundatora przy  Tarnowskiej 121, 33-300 
Nowy Sącz , w terminie 14 dni od daty podania przez Organizatora informacji o osobie 
zwycięzcy.   

3. Nagroda Główna nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną. 
4. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda Główna nie może przenieść praw do 

przyznanej mu Nagrody Głównej na osoby trzecie.  
5. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda Główna, może zrzec się prawa do niej , 

składając Organizatorowi stosowne oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 

V Dane osobowe  

1. Pod warunkiem uzyskania zgody Uczestnika, Organizator jest uprawniony do przetwarzania 
danych osobowych Uczestnika w zakresie i w celach związanych z Konkursem, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 922 ze zm., dalej jako: „u.o.d.o.”). Dane Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w 
szczególności w celu uczestnictwa w Konkursie, rozstrzygnięcia Konkursu, komunikacji z 
Uczestnikami, przekazania nagrody zwycięzcy Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, 

http://www.dts24.pl/zakos-kosiarke/
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wykonywania licencji, o jakiej mowa w Rozdziale III pkt 7 Regulaminu oraz w innych celach 
związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe mogą zostać udostępnione 
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych 
Uczestnika będą osoby i podmioty zaangażowane w przeprowadzenie i obsługę Konkursu.  

2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 u.o.d.o. administratorem danych osobowych Uczestników jest 
Organizator Konkursu: Wydawnictwo Dobre Sp. z o.o. 

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą 
przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami u.o.d.o.  

4. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na 
warunkach określonych w u.o.d.o.  

5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, aczkolwiek 
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.  

6. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika jest równoznaczne z 
rezygnacją z udziału w Konkursie.  

7. Przetwarzanie danych osobowych, obejmować będzie: imię i nazwisko Uczestnika, adres 
zamieszkania i adres korespondencyjny Uczestnika, adres poczty elektronicznej Uczestnika 
oraz numer telefonu.  

 

VI Reklamacje  

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać Organizatorowi na piśmie, z 
podaniem zastrzeżeń  co do przebiegu Konkursu. Pisemne zgłoszenie reklamacji Uczestnik 
Konkursu jest zobowiązany przesłać na adres siedziby Organizatora.  

2.  W pisemnym zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać: imię i nazwisko, adres 
korespondencyjny, numer telefonu, adres e – mail, oraz wskazać czego reklamacja dotyczy.  

3. Wszelkie reklamacje zgłoszone przez Uczestników będą rozpatrywane w oparciu o niniejszy 
Regulamin w terminie 30 dni od momentu doręczenia Organizatorowi zgłoszenia 
reklamacyjnego.  

4. Organizator prześle rozstrzygnięcie reklamacji w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia 
rozpatrzenia reklamacji.  

5. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu 
z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 14  dni od daty podania do 
publicznej wiadomości danych zwycięzcy Konkursu  (decyduje data wpływu reklamacji do 
Organizatora).  

 

VII Postanowienia końcowe  

1. Uczestnik nie może przenieść praw ani obowiązków związanych i wynikających z Konkursu na 
osoby trzecie.  

2. O wszelkich zmianach danych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik Konkursu 
zobowiązany jest poinformować Organizatora na piśmie do 7 dni roboczych od dokonania 
zmian. Organizator potwierdzi rejestrację zmian listem poleconym przesłanym na adres 
korespondencyjny podany przez Uczestnika lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 
Uczestnika.  

3. Do momentu potwierdzenia rejestracji zmian danych zgodnie z pkt 2 stosuje się 
dotychczasowe dane Uczestnika.  
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4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie 
mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły 
wyższej.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania 
Konkursu. O zmianie tej Organizator poinformuje, przesyłając nową treść Regulaminu na 
adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym. 
Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od dnia jego przesłania zgodnie ze 
zdaniem poprzedzającym, pod warunkiem, że Uczestnik nie zrezygnuje w tym czasie z udziału 
w Konkursie, zgodnie z rozdziałem III pkt 13 Regulaminu.  

6. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu.  
7. Treść Regulaminu została udostępniona na stornie internetowej Organizatora pod adresem: 

ul. Żywiecka 25; 33-300 Nowy Sącz 

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. W kwestiach 
nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz u.o.d.o. jak też 
inne przepisy prawa polskiego.  

 


