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REGULAMIN KONKURSU  

„GÓRY, MOŻE JEZIORA” 

 

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w konkursie 

pod nazwą „Góry, może jeziora” (zwanym dalej “Konkursem”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Isobar Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 

12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000174073, NIP: 1230921879, kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00zł (dalej: 

„Organizator”). Organizator ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie Konkursu oraz przyznanie 

nagród w Konkursie.  

 

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest: Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(02-952), ul. Wiertnicza 126, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492113, NIP 1080016327 (dalej: „Fundator”). 

 

4. Operatorem technicznym Konkursu jest Grupa RMF Sp. z o.o. sp. k.; Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 

04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000335800, NIP 5272015509 (dalej: „Operator Techniczny”). 

 

5. Konkurs rozpoczyna się dnia 08.09.2017r. o godz. 09:00 i zakończy się w dniu 21.01.2018 r. (dalej: 

„Czas Trwania Konkursu”).Powyższy okres obejmuje także procedurę reklamacyjną. 

Czas zgłoszeń do Konkursu obejmuje okres od dnia 08.09.2017 roku, od godziny 9:00 do dnia 

06.10.2017 roku do godziny 08:59. 

6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych (zwane dalej „Uczestnikami”).  

8. Warunkami uczestnictwa w Konkursie i otrzymania nagród są: 

a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu, poprzez wpisanie pod postem 

następującej treści: „Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu konkursu „Góry, może 

jeziora” i akceptuję jego treść.” 

b) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu w celu uczestnictwa i 
rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z § VI Regulaminu, poprzez wpisanie pod postem następującej treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, Facebook ID 
przez Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o., Wiertnicza 126, 02-952 Warszawa. Dane są przetwarzane 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016, poz. 922) w 
celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia konkursu „Góry, może jeziora?  
”c) Wyrażenie zgody na używanie przez Operatora technicznego telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych, których użytkownikiem jest Uczestnik (telefony stacjonarne, telefony komórkowe, w tym 
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smartfony), dla celów kontaktu w związku z wygraną w Konkursie na numer telefonu, który Uczestnik 
podał w zgłoszeniu do Konkursu, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na używanie przez 
Organizatora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów 
kontaktu w związku z wygraną w Konkursie, na udostępniony przeze mnie numer telefonu.”  

Wyrażenie wyżej wymienionych zgód jest całkowicie dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia 

wzięcie udziału w Konkursie oraz otrzymanie nagrody w Konkursie. 

9. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, 

Fundatora (FERRERO POLSKA COMMERCIAL Sp. z o.o.), Ferrero Polska Sp. z o.o. i Operatora 

technicznego, ich współmałżonkowie i dzieci, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym 

gospodarstwie domowym oraz współpracownicy (kontrahenci), współpracujący przy obsłudze 

Konkursu, jak też ich pracownicy oraz współmałżonkowie i dzieci tych pracowników, jak też osoby 

pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. 

10. Konkurs nie jest współorganizowany, sponsorowany, wspierany ani administrowany przez 

podmioty będące właścicielami portalu społecznościowego Facebook. Serwis Facebook® nie ponosi 

odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z 

Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy 

administratora serwisu społecznościowego Facebook®. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie 

wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika Konkursu w związku z jego udziałem w 

Konkursie.  

 

11. Regulamin Konkursu jest dostępny na Fanstronie oraz w siedzibie Organizatora.  

12. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook®, 

założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook® (dalej: „Profil”). Uczestnik nie jest 

uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie z konta fikcyjnego, rozumianego jako konto zawierające 

inne dane niż prawdziwe dane osobowe korzystającej z tego konta osoby fizycznej.    

 

§ II. RUNDY  KONKURSU 

1. Konkurs składa się z 4 rund (dalej: „Runda”), odbywających się w poniższych terminach: 

a. Od 08.09.2017 r., godz. 09:00, do 15.09.2017 r. do godziny 08:59; 

b. Od 15.09.2017 r., godz. 09:00, do 22.09.2017 r. do godziny 08:59; 

c. Od 22.09.2017 r., godz. 09:00, do 29.09.2017 r. do godziny 08:59; 

d. Od 29.09.2017 r., godz. 09:00, do 06.10.2017 r. do godziny 08:59;  

Czas zgłoszeń do Konkursu obejmuje okres Rund.  

Po zakończeniu czasu trwania każdej Rundy, Komisja Konkursowa spośród Uczestników, którzy 

zamieszczą Pracę Konkursową, o której mowa w § III UST. 2, w okresie trwania danej Rundy, wybierze 1 

laureata Nagrody I stopnia oraz 9 laureatów Nagrody II stopnia.  

2. W ramach danej Rundy, po jej zakończeniu, na antenie stacji RMF FM podczas audycji 

„Lepsza połowa dnia” zostanie przekazana informacja o trzech laureatach Nagrody II stopnia 

w terminach: 

a) 19, 21 i 23 września – Nagrody II stopnia z I Rundy 

b) 26, 28 i 30 września – Nagrody II stopnia z II Rundy 

c) 3, 5 i 7 października- Nagrody II stopnia z III Rundy 

d) 10,12 i 14 października- Nagrody II stopnia z IV Rundy 
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Pozostałych sześciu laureatów Nagrody II stopnia zostanie poinformowanych drogą telefoniczną 

przez redakcję stacji RMF FM poza anteną. 

 

3. W ramach danej Rundy, po jej zakończeniu, na antenie RMF FM podczas audycji „Lepiej być 

nie może” zostanie przekazana informacja o jednym laureacie Nagrody I stopnia w 

poniższych terminach: 

a) 24 września – Nagroda I stopnia z I Rundy 

b) 1 października – Nagroda I stopnia z II Rundy 

c) 8 października– Nagroda I stopnia z III Rundy 

d) 15 października - Nagroda I stopnia  z IV Rundy 

 

4. Niezależnie od poinformowania laureatów Nagrody II stopnia i laureatów Nagrody I stopnia w 

sposób opisany powyżej, informacja o wszystkich laureatach Nagrody II stopnia i laureatach 

Nagrody I stopnia zostanie ogłoszona na fanpage Kinder Country Polska w postaci galerii prac 

konkursowych w terminach: 

a. Dla laureatów I Rundy do dnia 27 września 2017 r. 

b. Dla Laureatów II Rundy do dnia 04 października 2017 r. 

c. Dla Laureatów III Rundy do dnia 11 października 2017 r. 

d. Dla Laureatów IV Rundy do dnia 18 października 2017 r. 

 

Nagrody zostaną wysłane do Laureatów w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania od danego 

Zwycięzcy jego danych korespondencyjnych (imię i nazwisko, adres zamieszkania na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej). Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską na adres podany przez 

Laureata. 

 

 

§ III. PRZEDMIOT I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs jest przeprowadzany w poście konkursowym na tablicy fanpage „Kinder Country Polska” 

prowadzonym w serwisie Facebook® pod adresem: 

https://www.facebook.com/KinderCountryPolska/  (dalej: „Fanpage”). 

2. Zadaniem Uczestnika w dowolnej Rundzie jest dodanie w komentarzu pod postem konkursowym 

opublikowanym na Fanpage’u zdjęcia z batonikiem Kinder Country ze swojego ulubionego miejsca, 

w którym Uczestnik lubi spędzać czas w plenerze i udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe 

„Dlaczego lubisz to miejsce?” [dalej: „Praca Konkursowa”]. Pod zamieszczoną Pracą Konkursową 

Uczestnik powinien udzielić zgód, o których mowa w § 1 ust. 8 pkt. a), b) i c) Regulaminu, poprzez 

dodanie treści tych zgód pod komentarzem. 

3. Każdy Uczestnik może zgłosić się do Konkursu dowolną ilość razy.  

4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace:   

a. związane z tematyką Konkursu,   

b. co do których Uczestnik posiada prawa autorskie i zgody na wykorzystanie wizerunków 

(jeśli na zdjęciu zamieszczone są wizerunki osób trzecich), 

c. spełniające warunki, o których mowa w ust. 5 poniżej, 

d. niezwierające znaków towarowych, przekazów reklamowych i promocyjnych 

podmiotów trzecich innych niż Fundator.  

https://www.facebook.com/KinderCountryPolska/


This document must be disclosed only to authorized individuals. Any reproduction and/or disclosure 
must be subject to information Owner prior consent. 

 

5. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie zawiera treści naruszających 

prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie 

nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych 

podmiotów trzecich innych niż Fundator.  

6. Komisja Konkursowa dokona oceny Prac Konkursowych, uwzględniając w szczególności ich 

oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni w każdej Rundzie 9 zwycięskich Prac, które 

zostaną wyróżnione Nagrodą II stopnia (dalej: „Nagroda II stopnia”) oraz jedną zwycięską Pracę, 

która zostanie wyróżniona Nagrodą Główną (dalej: „Nagroda I stopnia”). 

7. Prace Konkursowe Laureatów Nagrody II stopnia i Laureata Nagrody I stopnia zostaną 

opublikowane w galerii konkursowej na Fanpage’u oraz wykorzystane w komunikacji promocyjnej 

Fundatora, na zasadach określonych w §8 Regulaminu. Organizator Konkursu, w każdym czasie,  

jest uprawniony do usunięcia z galerii konkursowej Pracy konkursowej, która nie spełnia 

warunków, o których mowa w ust 4 i 5. 

8. W dniach poprzedzających terminy ogłoszenia Laureatów Nagród II stopnia opisane w § 2 pkt 2 

Regulaminu, Organizator Konkursu skontaktuje się z Laureatami Nagród II stopnia za 

pośrednictwem wiadomości prywatnej w portalu społecznościowym Facebook w celu otrzymania 

numeru telefonu Laureata Nagrody II stopnia danej Rundy. Podanie numeru telefonu jest 

niezbędne do przekazania Laureatowi informacji o Nagrodzie i wydania Nagrody. 

9. W dniu poprzedzającym terminy ogłoszenia Laureatów Nagrody I stopnia na antenie RMF FM 

opisane w § 2 pkt 3 Regulaminu, Organizator Konkursu skontaktuje się z zwycięzcami Nagród I 

stopnia za pośrednictwem wiadomości prywatnej w portalu społecznościowym Facebook w celu 

otrzymania numeru telefonu Laureata. Podanie numeru telefonu jest niezbędne do przekazania 

Laureatowi informacji o Nagrodzie i wydania Nagrody. 

10. Laureaci opisani w pkt 8 i 9 powyżej są zobowiązani w terminie 24 godzin od otrzymania 

wiadomości prywatnej od Organizatora podać swój nr telefonu. W przypadku niedochowania ww. 

terminu przez Uczestnika, Organizator ma prawo skontaktować się z kolejnym Uczestnikiem na 

liście rezerwowej Komisji Konkursowej. 

11. Do Laureatów, którzy podali Organizatorowi swój numer telefonu poprzez odpowiedź na 

otrzymaną wiadomość prywatną na portalu społecznościowym (Facebook), zadzwoni Operator 

Techniczny.  

12. W rozmowie telefonicznej, o której mowa w pkt 11 powyżej, Operator techniczny poinformuje 

Laureata o wygranej oraz poinstruuje go, aby był dostępny telefonicznie w celu wzięcia udziału w 

rozmowie na antenie Radia RMF FM.  

13. Rozmowa telefoniczna Laureata z Operatorem Technicznym może, ale nie musi być emitowana na 

antenie Radia RMF FM.  

14. Brak możliwości telefonicznego skontaktowania się przez Operatora technicznego z Laureatem 

Nagrody w celu odbycia rozmowy na antenie Radia RMF FM (Operator techniczny podejmie trzy 

próby kontaktu i będzie oczekiwał do pięciu sygnałów lub do włączenia się poczty głosowej, przy 

czym za brak możliwości skontaktowania się z Laureatem uznaje się również pozostawanie przez 

Laureata poza zasięgiem sieci lub z powodu wyłączenia telefonu), jest równoznaczne z rezygnacją 

z Nagrody. W takiej sytuacji kolejny uczestnik z listy rezerwowej Komisji Konkursowej uzyska szansę 

na uzyskanie Nagrody, pod warunkiem spełnienia przez niego warunków Regulaminu, w tym 

warunków, o których mowa w pkt 8, 9 i 10.  
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§ IV. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Nadesłane w okresie zgłoszeń do Konkursu Prace Konkursowe, spełniające kryteria formalne i 

warunki uczestnictwa określone w Regulaminie, zostaną ocenione przez komisję konkursową 

(„Komisja Konkursowa”), powołaną przez Organizatora. Komisja Konkursowa będzie składać się z 3 

wybranych przez Organizatora osób w celu dokonania oceny prawidłowości przebiegu Konkursu oraz 

podjęcia decyzji o wyborze laureatów i przyznaniu nagród w Konkursie. 

2. Do zadań Komisji należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, a w szczególności:  

a) Ocena nadesłanych Prac Konkursowych, wyłonienie laureatów Konkursu i zapewnienie przyznania 

nagród,  

b) Zabezpieczenie zgodności wyłonienia laureatów Konkursu oraz przyznania nagród zgodnie 

z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,  

c) Właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych laureatów Konkursu,  

d) Podpisanie protokołu zawierającego opis czynności przyznania nagród w ramach Konkursu,  

e) Udział w postępowaniu reklamacyjnym i udzielanie odpowiedzi na reklamacje zgłaszane przez 

Uczestników,  

f) Udzielanie odpowiedzi w sytuacjach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem,  

w tym dotyczących postanowień Regulaminu.  

3. Decyzje Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów.  

 

 

§ V. NAGRODY 

1. Nagrodę I stopnia w Konkursie stanowią 4 podwójne vouchery przedpłacone do hotelu Czarny Potok 

w Krynicy Górskiej ważne do dnia 30.08.2018 roku z wyłączeniem Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra, 

Świąt Wielkanocnych oraz wszystkich długich weekendów. 

Pakiet obejmuje: 2 noclegi w komfortowym pokoju dwuosobowym, 2 śniadania dla każdej osoby, 2 

obiadokolacje dla każdej osoby, zabieg SPA dla każdej osoby, masaż relaksacyjny z pielęgnacją ciała 

oraz hydromasaż lub owocowy zabieg na twarz. Dodatkowo Zwycięzcy mogą korzystać z udogodnień 

hotelu takich jak: relaks w strefie Aqua i Fitness, basen rekreacyjny, jacuzzi, wanna solankowa, Studio 

Cardio / siłownia, bezprzewodowy Internet oraz monitorowany parking dla Gości. Organizator nie 

zapewnia dojazdu i powrotu z Hotelu. Wartość 1 voucheru: 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset ) złotych 

netto. 

 

Nagrodami II stopnia jest 36 zestawów trekkingowych firmy Milo w których skład wchodzą: 

- Kijki CRUISE GT - comforable EVA-3 section : 169 zł 

- Saszetka NOTTY -  red/orange : 75 zł 

- Bluzy ORIE lub  IRYO :  299 zł 

- 20 batoników Kinder Country 23,5g : 31,40 zł 

  o wartości jednostkowej 574,40 zł za jeden zestaw. 



This document must be disclosed only to authorized individuals. Any reproduction and/or disclosure 
must be subject to information Owner prior consent. 

 

5. Każdy Laureat może otrzymać jedną nagrodę. 

6. Do wartości każdej Nagrody I stopnia zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w 

wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z 

tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zwycięzca 

zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz 

przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. 

7. Fundator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed 

wydaniem Laureatowi Nagrody I stopnia obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu 

Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Z uwagi na charakter 

konkursu oraz wartość Nagrody II stopnia, Nagroda II stopnia korzysta ze zwolnienia z podatku 

dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych.  

8. Laureaci zobowiązani są przesłać, za pośrednictwem wiadomości w portalu Facebook®, w ciągu 5 

dni od otrzymania wiadomości o wygranej zgodnie z §2 ust. 2 i 3 Regulaminu, informacje 

niezbędne w celu wydania Nagrody oraz wypełnienia obowiązków podatkowych przez Fundatora, 

tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego oraz wskazać adres, na który 

ma zostać wysłana Nagroda, jak również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

Laureata Konkursu w celu rozstrzygnięcia Konkursu i przyznania nagrody, poprzez wpisanie pod 

postem następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w 

zakresie: imię, nazwisko, Facebook ID, adres i miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy oraz 

rozmiar odzieży przez Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o., Wiertnicza 126, 02-952 Warszawa. 

Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(tj. Dz.U. 2016, poz. 922) w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia konkursu „Góry, może jeziora” 

9. Niezachowanie terminu wskazanego w powyższym ustępie, podanie nieprawidłowego adresu lub 

danych, o których mowa w ustępie poprzednim, skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda 

pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.  

10. Nagrody wysyła Organizator kurierem w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania od danego 

Zwycięzcy jego danych korespondencyjnych na adres podany przez Zwycięzcę. 

11. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe 

wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z 

części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez 

Laureata z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu 

Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.   

12. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Laureatów w momencie 

wydania Nagrody, w celu identyfikacji Laureata, a także potwierdzenia jego pełnoletności, w tym 

przed wydaniem Nagrody Laureat może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu 

tożsamości. 

 

§ 7. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa 

do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub 

Regulaminem, w  szczególności Uczestników, którzy:  

a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;  

b. są niepełnoletni; 
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c. jeżeli w stosunku do ich Pracy Konkursowej zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich, 

w szczególności co do rozpowszechniania wizerunku osoby utrwalonej w Pracy 

Konkursowej lub naruszenia praw autorskich. 

2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator 

może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów 

komunikacji (np. prowadzić korespondencję za pośrednictwem wiadomości prywatnych w portalu 

Facebook); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania 

szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.  

 

 

§ 8.  

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO PRAC  

 

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy 

Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm., „Ustawa”) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa 

majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi  zezwoleniami na rozpowszechnianie 

utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej wizerunków Uczestnika oraz osób trzecich.  

2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do 

korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu 

Prac Konkursowych, będących utworami w rozumieniu Ustawy, w celu przeprowadzenia Konkursu 

oraz zezwolenie na rozpowszechnianie utrwalonych na zgłaszane Pracy Konkursowej wizerunków 

osób na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 poniżej.   

3. Licencja niewyłączna do Prac Konkursowych udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych, 

czasowych i ilościowych wraz z prawem sublicencji, na następujących polach eksploatacji:  

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie 

dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz  techniką cyfrową, 

b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, 

na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału 

albo  egzemplarzy, 

c. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany 

w pkt 3 a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, 

publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym nadawanie za pośrednictwem stacji 

telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, 

reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym 

plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, 

promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.  

4. Organizator jest uprawniony do wykorzystania Prac Konkursowych do prowadzenia Konkursu  oraz 

dla własnych celów reklamowych i promocyjnych. 

5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w 

związku z wykorzystaniem przez Organizatora, do których prawa nabył na mocy Regulaminu. 

6. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Prac 

Konkursowych i rozporządzania tymi prawami. Organizator, lub wskazana przez niego osoba lub 
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podmiot, jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, łączenia z innymi 

utworami i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami oraz 

zezwalania innym osobom lub podmiotom na powyższe działania. 

7. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Laureatowi, nabywa 

pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne, prawa do nagrodzonych Prac 

Konkursowych stanowiących utwór, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania 

Nagrody Zwycięzcy, w tym wymienionych w art. 50 Ustawy, bez jakichkolwiek ograniczeń 

terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:  

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie 

dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową, 

b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, 

na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału 

albo egzemplarzy, 

c. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany 

w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, 

publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji 

telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, 

reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym 

plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, 

promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,  

d. w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części 

oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie 

przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu, 

e. w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie 

decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru 

nad sposobem korzystania z utworu, 

f. prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonej Pracy Konkursowej, 

g. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w 

szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze 

elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, 

reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, 

rozpowszechnianie w sieci Internet.  

8. Laureat upoważnia Organizatora do realizowania przysługujących mu osobistych autorskich praw 

w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonej Pracy Konkursowej, w zakresie 

decydowania o jej pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem 

korzystania z Pracy Konkursowej. Laureat zobowiązuje się też, że nie będzie autorskich praw 

osobistych do Pracy Konkursowej wykonywał.  

9. Organizator uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do Pracy Konkursowej Laureata na 

polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie, t.j. do dokonywania wszelkich zmian i 

modyfikacji w Pracy w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w 

tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części 

Pracy, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez 
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podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez 

podmioty trzecie. 

10. Organizator jest uprawniony do korzystania z utrwalonego na Pracy Konkursowej wizerunku 

Uczestnika i innych osób w sposób umożliwiający korzystanie z Pracy zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu.  

11. Organizator może upoważnić Fundatora do korzystania z praw do Prac nabytych przez niego bądź 

udzielonych mu zgodnie z Regulaminem, a także do zgód określonych w Regulaminie.  

12. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone 

Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac 

Konkursowych przez Organizatora lub Fundatora. W razie konieczności, Laureat na żądanie 

Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające (i) przeniesienie praw 

autorskich do nagrodzonych Prac lub upoważnienie do korzystania z praw autorskich lub (iii) 

możliwość korzystania z utrwalonego na Pracy wizerunku osób fizycznych. 

13. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia przez 

osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z 

wykorzystaniem przez Organizatora Prac Konkursowych, do których prawa nabył na mocy 

Regulaminu. 

14. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na 

zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie 

przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

 

§ VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w związku z udziałem w 

Konkursie oraz danych osobowych Laureatów udostępnianiach przez Laureatów w związku z 

wydaniem Nagrody jest Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.. 

2. Administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników 

Organizatorowi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 

 

3. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane 

osobowe: imię i nazwisko, Facebook ID, a w przypadku Laureatów Nagród dodatkowo: adres i 

miejscowość zamieszkania, adres do wysłania Nagrody, telefon kontaktowy oraz podany przez 

Laureata rozmiar odzieży. 

4. Administrator, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przetwarza dane osobowe zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016.922 

z późn. zm.). Uczestnicy i Laureaci mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania 

i żądania ich usunięcia poprzez wysłanie wiadomości prywatnej, której adresatem jest fanpage 

„Kinder Country Polska” na portalu Facebook. Podanie danych osobowych przez Uczestników i 

Laureatów jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania 

Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane 

nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego 

okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte. Dane Laureatów będą przechowywane przez 

okres wymagany przepisami prawa.  

 

§ VII. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym, 

na adres Organizatora : Isobar Polska Sp. z o.o., ul. Czerska 12, 00-732 Warszawa, z dopiskiem „Góry, 

może jeziora - reklamacja”, w terminie do dnia 07 stycznia 2018 r. (dla reklamacji przesłanej listem 

decydująca jest data stempla pocztowego).  

2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i 

powiadomi Uczestnika o wyniku jej rozpatrzenia. 

3 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis 

przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia. 

4. Uczestnik Konkursu, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego 

reklamacja nie została uznana przez Organizatora lub uznana tylko w części może wystąpić z 

roszczeniem do właściwego sądu powszechnego. 


