
REGULAMIN KONKURSU

z dnia 7 lipca 2020

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

2. Organizatorem  Konkursu  (dalej:  Konkurs”)  na  portalu  społecznościowym  Wykop,  na
profilu Świat Baterii, jest CSG SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, ul. Kalwaryjska 33,
30-509  Kraków,  wpisana  do Rejestru  Przedsiębiorców Krajowego  Rejestru  Sądowego,
prowadzonego przez  Sąd  Rejonowy dla  Krakowa-Śródmieścia  w Krakowie,  XI  Wydział
Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  pod  numerem  KRS:  0000714229,  NIP:
6793163992, REGON: 369293269, BDO: 000011314 Kapitał zakładowy: 350.000,00 zł, w
całości wpłacony. Adres do korespondencji: ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, adres e-
mail: marketing@swiatbaterii.pl (dalej: „Organizator”).

3. Fundatorem Nagrody jest Organizator.

4. Konkurs  nie  jest  stworzony,  administrowany  ani  sponsorowany  przez  serwis  Wykop
Właściciel serwisu Wykop nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wykop jest znakiem
towarowym zastrzeżonym przez spółkę Wykop.

5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator.

6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres
niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Zwycięzcom.

7. Uczestnicy  mają  prawo  wglądu  do  przetwarzanych  danych  i  ich  poprawiania  oraz
usuwania.  Dane  są  podawane  na  zasadach  dobrowolności,  przy  czym  w  zakresie
uczestnictwa  w  Konkursie  wymagana  jest  rejestracja  na  portalu  społecznościowym
Wykop.

§ 2. MIEJSCE I OKRES TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs  organizowany  jest  na  terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej  (dalej:  „RP”)  i  jest
dostępny  w  formie  ogłoszenia  konkursowego  (dalej:  „Post  konkursowy”)  na  portalu
społecznościowym  Wykop,  na  profilu  Organizatora  pod  adresem
https://www.wykop.pl/ludzie/SwiatBaterii/ .

2. Konkurs prowadzony jest w okresie od 7 lipca 2020 do 9 lipca 2020 do 9:00. 

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni nie później niż dnia 10 lipca 2020.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA
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1. Uczestnikiem  Konkursu  (dalej:  „Uczestnik”)  może  być  wyłącznie  osoba  fizyczna
(konsument w rozumieniu art.  22¹ kodeksu cywilnego),  posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych oraz aktywne konto w serwisie Wykop.

2. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest  osobą  fizyczną,  posiadającą  pełną  zdolność,  posiadającą  pełną  zdolność  do
czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do
konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą
procedury odbioru Nagrody i w pełni ją akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym także regulaminu
Wykop;

e) wyraził  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  dla  celów  związanych  z
uczestnictwem w Konkursie;

f) jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu Wykop.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodami w Konkursie jest kabel Green Cell GC Ray (dalej: “Nagroda”).

2. Laureatom  nie  przysługuje  prawo  wymiany  Nagród  na  gotówkę  ani  nagrodę  innego
rodzaju.

3. Zwycięzca  może  zrzec  się  Nagrody,  ale  w  zamian  nie  przysługuje  mu  ekwiwalent
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY KONKURSU I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Organizator wyłoni w Konkursie 20 zwycięzców (dalej: „Zwycięzcy”).

2. Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie decyzji Organizatora.

3. O przyznaniu Nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania
zadań opisanych w § 5 ust. 1 Regulaminu przez Uczestników.

4. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do Posta
konkursowego na stronie https://www.wykop.pl/ludzie/SwiatBaterii/ .

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości wysłanej na Wykop lub przez adres e-mail w terminie 2 dni
od dnia zakończenia Konkursu.
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6. Nagrody  zostaną  wydane  Zwycięzcom  na  koszt  Organizatora  przesyłką  pocztową  lub
kurierską dostarczoną w obrębie granic RP.

7. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o
wygranej,  powinien  przesłać  w  wiadomości  zwrotnej  adres  oraz  telefon  odbiorcy
Nagrody.

8. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 7 Nagroda nie zostanie
wysłana.

9. Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu  14 dni od daty
przesłania danych do wysyłki.

10. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  brak  możliwości  przekazania  Nagrody  z
przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku niepodania bądź
podania błędnych danych, zmiany danych Zwycięzcy, o której nie został poinformowany .
W takim przypadku Nagroda przepada.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nierzetelne lub nieprawidłowe dane podane
przy  rejestracji,  w  szczególności  za  zmianę  danych  osobowych  uniemożliwiającą
odszukanie Zwycięzcy, któremu przyznano Nagrodę.

12. W  przypadkach  wykrycia  działań  niezgodnych  z  Regulaminem,  w  szczególności
ingerowania  w  mechanizm  działania  Konkursu,  tworzenia  fikcyjnych  kont/profili  w
serwisie  Wykop,  czy  też  prób  wpływania  na  wyłonienie  Zwycięzcy  w  sposób
niedozwolony,  w  szczególności  poprzez  zakładanie  fikcyjnych  profili  prywatnych  w
serwisie Wykop, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 6. REKLAMACJE

1. Wszelkie  reklamacje  dotyczące  sposobu  przeprowadzania  Konkursu,  Uczestnicy  winni
zgłaszać  na  piśmie  w czasie  trwania  Konkursu,  jednak  nie  później  niż  w  terminie  14
(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie zostanie rozpoznana.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz dokładny
opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na
adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Wykopie” lub pocztą elektroniczną na adres:
marketing@swiatbaterii.pl.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania.

§ 7. PRAWA AUTORSKIE



1. Wszelkie  prawa  własności  intelektualnej  do  Konkursu  przysługują  Organizatorowi.
Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników
jakichkolwiek praw własności  intelektualnej.  Zabronione jest naruszanie  w jakikolwiek
sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie,  modyfikowanie  oraz  transmitowanie  elektronicznie  lub

rozpowszechnianie  w inny  sposób mechanizmu Konkursu  lub  jego  części,  a  także
poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;

b) korzystanie  z  Konkursu  w  sposób  niezgodny  z  Regulaminem  lub  powszechnie
obowiązującymi przepisami.

2. Uczestnik zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu roszczeń dotyczących 
naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz naruszenia wizerunku osób 
trzecich, powstałych w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i zobowiązuje się do 
ich pełnego zaspokojenia.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie dnia 07.07.2020.

2. W  kwestiach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  stosuje  się  przepisy  prawa
powszechnie obowiązującego na terytorium RP.

3. Spory odnoszące  się  i  wynikające z  Konkursu będą rozwiązywane przez właściwy sąd
powszechny.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 847).

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie
to  na  pogorszenie  warunków  uczestnictwa  w  Konkursie.  Informacja  o  ewentualnej
zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w Poście konkursowym.

6. Regulamin dostępny jest na stronie https://www.wykop.pl/ludzie/SwiatBaterii/ .
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