
REGULAMIN KONKURSU „Wygraj Joie Spin 360”

Podczas wydarzenia „Bezpieczny Śląsk – Bezpieczne wakacje”

Z DNIA  30 Maja 2022

§ 1

DEFINICJE

Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane 
poniżej:

1. „Organizator”–  Jerzy Kaźmierczak Firma „MODEX” z siedzibą w Pyskowicach przy ul. 
Henryka Sienkiewicza 20, 44-120 Pyskowice, NIP: 6310112015, REGON: 003453765

2. „Regulamin”– niniejszy Regulamin Konkursu  pt. „Wygraj Joie Spin 360” wiążący dla 
Organizatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, a w 
szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Komisji 
Konkursowej i Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.

3. „Konkurs” – Konkurs pt. „Wygraj Joie Spin 360” organizowany przez Organizatora w okresie i 
na warunkach opisanych w treści Regulaminu.

4. „Uczestnik”– użytkownik, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego 
uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, 
opisane w § 3 Regulaminu.

5. „Komisja Konkursowa” – zespół składający się z wybranych przez Organizatora osób, który 
dokonuje oceny prawidłowości zgłoszeń.

6.  „Laureat” – Użytkownik, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego 
uczestnictwa w Konkursie i którego zgłoszenie zostało nagrodzone przez Komisję konkursową 
zgodnie z zasadami zawartymi w §5 i §6 niniejszego Regulaminu.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizator przeprowadza Konkurs podczas wydarzenia „Bezpieczny Śląsk – Bezpieczne 
wakacje” w dniu 12 czerwca 2022

2. Fundatorem Nagrody, o której mowa w § 4 jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 
Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez 
Uczestnika do Konkursu. 

5. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu.



6. Konkurs zostanie zrealizowany podczas wydarzenia „Bezpieczny Śląsk – Bezpieczne wakacje” 
w dniu 12 Czerwca, a wyniki konkursu zostaną opublikowane dnia kolejnego, 13 Czerwca na 
profilu FB : www.facebook.com/FotelikiBociekKatowice

7. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie poprzez zgłoszenie się przez Uczestnika 
na miejscu wydarzenia w dniu wydarzenia. 

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat 
Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują przedstawiciele  Organizatora.

§ 3

UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które 
zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Poprzez udział w konkursie Uczestnik oświadcza, że:

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

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

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

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych 
rodzin. Przez „pracowników” rozumie się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu 
prawnego (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez 
„członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 4

NAGRODA

1. Nagrodę otrzyma osoba, która w ocenie Komisji Konkursowej najlepiej zrealizuje Zadanie 
Konkursowe opisane w § 6 Regulaminu i zostanie wybrana przez Komisję Konkursową jako 
zwycięzca (dalej: „Laureat”).

2. W Konkursie przyznana zostanie nagroda rzeczowa wraz dla Uczestnika, który zostanie 
ogłoszony Laureatem w trybie §4 pkt 6 Regulaminu  (dalej: „Nagrody”). Nagrodą w konkursie jest :
Fotelik samochodowy dla dzieci Joie Spin 360 o wartości nagrody rzeczowej 1099 zł (słownie: 
tysiąc dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100).

3. Nagroda będzie wydawana wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez 
możliwości ich wymiany na inną nagrodę rzeczową ani na ich równowartość pieniężną.



4. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody w poście 
ogłaszających laureatów, który zostanie umieszczony na profilu na portalu społecznościowym 
Facebook: www.facebook.com/FotelikiBociekKatowice

5. Odbiór Nagród będzie możliwy w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. 
Nagrody zostaną wydane laureatowi na podstawie przedstawienia Organizatorowi ważnego, 
podbitego pieczątką firmy, vouchera rabatowego z zwycięskim numerem, służącym jako 
identyfikacja Laureata. 

6. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani 
jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo
do przyznania jej innemu Uczestnikowi, lub o zadecydowaniu o nieprzyznaniu danej Nagrody. 
Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

10. Przekroczenie dopuszczalnego czasu na odbiór nagrody powoduje utratę przez Laureata prawa 
do Nagrody.

11. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureat spełnia warunki określone w 
Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od Laureata 
złożenia określonych oświadczeń , podania określonych danych bądź przedłożenia określonych 
dokumentów. Niestosowanie się do Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak 
również odmowa spełnienia powyższych żądań, może skutkować wykluczeniem danej osoby z 
Konkursu, i uprawniać będzie Organizatora do odmowy przyznania nagrody bez prawa do  
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora.

§ 5

MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs złożony jest z jednego etapu i trwa od godziny 10:00 do godziny 16:00 dnia 12 Czerwca
2022 bez możliwości przedłużenia.

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest otrzymanie przez Uczestnika numerowanego, 
podbitego pieczątką Organizatora, vouchera rabatowego, wydawanego podczas wydarzenia 
„Bezpieczny Śląsk – Bezpieczne wakacje” oraz odpowiedź na pytanie otwarte dostępne w formie 
papierowej w dniu wydarzenia 12 Czerwca 2022. Wypełniona kartę zgłoszeniową należy podpisać 
numerem otrzymanego wcześniej Vouchera oraz przekazać osobom reprezentującym Organizatora 
podczas wydarzenia „Bezpieczny Śląsk – Bezpieczne wakacje”, które odbędzie się w dniu 12 
Czerwca 2022 roku w Parku Śląskim obok hali widowiskowej Kapelusz, promenada Generała 
Ziętka 4, 41-500 Chorzów.

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w 
Konkursie Uczestników, którzy nadużyją jego zasady, np. poprzez naruszanie zasad niniejszego 
Regulaminu.

5. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem oraz 
realizacja Zadania Konkursowego opisanego w  §6 Regulaminu.



§ 6

ZADANIE KONKURSOWE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest odpowiedź na otwarte pytanie konkursowe. W tym celu 
musi on wcześniej otrzymać od Organizatora na miejscu wydarzenia voucher rabatowy, którego 
numer posłuży później za identyfikację Zwycięzcy. Obowiązkiem uczestnika jest wpisanie numeru 
Vouchera na kartę z pytaniem konkursowym. Karty nie posiadające numeru vouchera nie będą brać 
udziału w konkursie.

2. Jeden Uczestnik może wysłać jedną odpowiedź na Zadanie konkursowe.

3. Uczestnikowi zabrania się podejmowania w związku z uczestnictwem w Konkursie działań 
sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania danych uzyskanych w związku
z uczestnictwem w Konkursie w celach niezgodnych z prawem. W szczególności w treści 
odpowiedzi na Zadanie konkursowe Uczestnik nie może zamieszczać:

a) materiałów i symboli sprzecznych z prawem,

b) materiałów i symboli naruszających prawa osób trzecich lub Organizatora, zwłaszcza 
naruszających prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste osób trzecich lub Organizatora,

c) wyrażeń powszechnie uznanych za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe oraz treści 
naruszających dobre obyczaje,

d) materiałów i treści obscenicznych lub pornograficznych,

e) materiałów i symboli propagujących przemoc lub dyskryminację, wzywających do nienawiści 
rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanych społecznie za obraźliwe, wulgarne,

f) treści naruszających zasady etykiety,

g) danych osobowych innych osób w zakresie niezgodnym z prawem, w szczególności 
niedozwolone jest przesłanie odpowiedzi na Zadanie konkursowe z użyciem cudzego imienia i 
nazwiska w celu podszywania się pod konkretną osobę,

h) materiałów, z których korzystanie przez Organizatora może utrudnić lub uniemożliwić pracę 
innych programów wykorzystywanych przez Organizatora, zwłaszcza materiałów zawierających 
wirusy komputerowe.

4. Odpowiedzi na Zadanie konkursowe nie spełniające wymagań określonych w Regulaminie, 
zostaną wyłączone z udziału w Konkursie.

5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji  i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu 
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz wyłonienia Laureatów,  Organizator powołuje 
Komisję Konkursową w składzie:

a) Marek Kaźmierczak,

b) Michał Kozioł,

c) Sandra Forajter



6. Komisja Konkursowa nagrodzi najciekawsze, najbardziej kreatywne i oryginalne rozwiązania 
Zadania konkursowego, najtrafniej i najadekwatniej realizujące tematykę Konkursu.

7. Spośród komentarzy Komisja Konkursowa wyłoni Laureata, wskazując cechy decydujące o 
wyborze i decydując także o rozdysponowaniu Nagrody.

8.  O Laureacie Organizator poinformuje Laureata w poście na portalu FB, który zostanie 
zamieszczony na fanpage Organizatora www.facebook.com/FotelikiBociekKatowice w dniu 13 
Czerwca 2022 roku.

§ 7

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników 
Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie 
Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane 
dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez 
Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z 
usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których 
działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.

§ 8

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę o której mowa w ust. 5 lit. d) powyżej, czyli 
zgodę na publikację swoich danych osobowych tj. imienia, nazwiska i wizerunku, publicznie 
udostępnionych przez Uczestnika na portalu Facebook, w przypadku zdobycia Nagrody.  

§ 9

PRAWA AUTORSKIE

1.  Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w 
szczególności wykorzystywanie przez Uczestników utworów autorstwa osób trzecich.

2. Uczestnicy, co do których Organizator powziął wiadomość, iż nie są autorami lub nie mają praw 
do odpowiedzi na Zadanie konkursowe, podlegają wykluczeniu z Konkursu.

3. W przypadku gdy odpowiedź na Zadanie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą wydania nagrody Laureatowi, oraz w zamian za 
nią, całość przysługujących Laureatowi majątkowych praw autorskich do nagrodzonej odpowiedzi 
na Zadanie konkursowe oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw, bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych, przechodzi na Organizatora. Organizator będzie mógł 
korzystać oraz rozporządzać utworem – nagrodzoną odpowiedzią, na następujących polach 
eksploatacji:



a)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu w całości lub w części – wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową;

b)  w zakresie rozpowszechniania utworu, w całości lub w części, w sposób inny niż określony w 
pkt a – zamieszczanie na stronach internetowych, publikowanie w materiałach promocyjnych i 
reklamowych Organizatora, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet.

§ 10

REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

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

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i 
uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem 
“Wygraj Joie Spin 360”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 Maja 2022r.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku 
niewystarczającej liczby zgłoszeń konkursowych (mniej niż [3]).

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, 
w szczególności regulacje Kodeksu cywilnego.

4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania z ważnych 
powodów z zastrzeżeniem, iż wszelkie ewentualne zmiany Regulaminu pozostaną bez wpływu na 
prawa Uczestników Konkursu nabyte na podstawie Regulaminu przed dniem wejścia w życie tych 
zmian. 



6. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu znajduje się w materiałach reklamowych i 
informacyjnych towarzyszących Konkursowi. Wszystkie treści zawarte w tych materiałach mają 
charakter jedynie informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia Regulaminu.

7. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.bociek.eu


