Regulamin konkursu „Ale bajzel”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu „Ale bajzel” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest GonnaBe Sp. z o.o. Sp. k.
R. Korulczyk, M. Korulczyk, T. Strejlau, ul. Łomiańska 6A, 01-685 Warszawa, NIP: 524-24-39-802, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000695061 (zwana dalej: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”)
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook lub Instagram. Facebook
jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez
Instagram, LLC.
1.4. Konkurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych Użytkowników serwisów społecznościowych Facebook i Instagram, osób,
które ukończyły18 lat, zamieszkałych w Polsce, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego
(zwanych dalej: „Uczestnikami”). Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i pełnomocnicy Organizatora,
pracownicy innych podmiotów zatrudnionych przez Organizatora lub współpracujących z nim w związku z organizacją lub
obsługą Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
1.5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.
1.6. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
1.7. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator. Uczestnicy konkursu
wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu.
1.8. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich
poprawiania i do wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania po zakończeniu Konkursu.
1.9. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od
przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.
1.10. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu trwa od 27.10.2017 (od momentu jego ogłoszenia) do 17.11.2017 roku do godziny
23:59:59, przy czym zgłoszenia przyjmowane są w 3 etapach trwających:

a. Etap 1 – od 27.10.2017 r. do 03.11.2017 r.
b. Etap 2 – od 04.11.2017 r. do 10.11.2017 r.
c. Etap 3 – od 11.11.2017 r. do 17.11.2017 r.
1.11. Czas trwania Konkursu obejmujący przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie nagród i obsługę ewentualnych reklamacji trwa
od 27.10.2017 r. do 26.02.2018 r.
2. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
2.1. Konkurs organizowany jest na stronie http://alebajzel.pl z wykorzystaniem serwisów społecznościowych Facebook oraz
Instagram.
2.2. Informacja o Konkursie publikowana jest na stronie http://alebajzel.pl oraz https://www.facebook.com/Ale-bajzel1552590641500961/
2.3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać wszystkie wskazane poniżej czynności:
a. zrobić kreatywne zdjęcie swojego bałaganu,
b. zamieścić ww. zdjęcie w serwisie Facebook lub Instagram z #alebajzel,
c. wejść na stronę http://alebajzel.pl, wypełnić dane w formularzu konkursowym, tj. podać swoje imię i adres
e-mail, oraz wkleić link do zdjęcia opublikowanego zgodnie z zapisem ppkt a-b powyżej.
2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania do Konkursu takich odpowiedzi, które sugerują naruszenie
prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy
związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią.
2.5. Wszelkie modyfikacje odpowiedzi konkursowej mogą być powodem wykluczenia Uczestnika z Konkursu, chyba że
Organizator wyraził na nie zgodę.
3. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
3.1. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia każdego z etapów wybierze po
3 najlepsze, najbardziej kreatywne zgłoszenia i przyzna im nagrody etapu. Organizator wybierze też w każdym z etapów

3.2.
3.3.

po 2 zgłoszenia, które zostaną wpisane na listę rezerwową na wypadek nieudanych prób powiadomienia laureata.
Kryterium przyznania nagrody będzie swobodną oceną Komisji Konkursowej przysłanych zgłoszeń konkursowych,
pozwalającą uznać je za pomysłowe, oryginalne i nietuzinkowe.
Wykonane zadanie konkursowe powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika.
Uczestnik wysyłając zgłoszenie, potwierdza, że jest autorem przesłanego zdjęcia oraz że nie jest to zdjęcie udostępniane
publicznie, komercyjnie poprzez banki zdjęć czy inne tego typu serwisy. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że
podejmowanie przez niego, w związku z uczestnictwem w Konkursie, działań sprzecznych z prawem lub dobrymi
obyczajami skutkować będzie usunięciem z Konkursu bez prawa do nagród. W szczególności Uczestnik, w związku
z uczestnictwem w Konkursie, nie może zamieszczać na zdjęciu czy w treści zgłoszenia:

a. treści i symboli sprzecznych z przepisami prawa,
b. treści i symboli naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności naruszających prawa własności
intelektualnej lub dobra osobiste osób trzecich lub Organizatora; Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że
w przypadku wystąpienia przez stronę trzecią do Organizatora z żądaniem zadośćuczynienia za bezprawne
zamieszczenia zdjęcia wszelkie roszczenia zostaną przeniesione na Uczestnika zgodnie z zapisem pkt 5.1.,

c. treści obscenicznych lub pornograficznych,
d. treści i symboli propagujących przemoc lub dyskryminację, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej,
etnicznej, uznanych społecznie za obraźliwe, wulgarne,

e. treści naruszających zasady netykiety,
f. danych osobowych innych osób w zakresie niezgodnym z prawem, w szczególności niedozwolone jest
rejestrowanie się w Konkursie z użyciem cudzego adresu e-mail czy posługiwanie się cudzym imieniem
i nazwiskiem w celu podszywania się pod konkretną inną osobę.
3.4. Laureaci wyłonieni zgodnie z zapisem pkt 3.1. powiadamiani są o wygranej e-mailem w terminie do 2 dni roboczych.
Wiadomość zawiera prośbę o przesłanie w terminie 3 dni danych teleadresowych niezbędnych do wysyłki nagrody oraz
numeru telefonu kontaktowego laureata, jak również określenie preferowanego terminu wykorzystania nagrody, o której
mowa w pkt 3.7.a. Niedotrzymanie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim skutkuje utratą prawa do nagrody.
W takim wypadku Organizator skontaktuje się z osobami umieszczonymi na liście rezerwowej zgodnie z kolejnością
umieszczenia ich na liście laureatów rezerwowych.
3.5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie https://www.facebook.com/Ale-bajzel-1552590641500961/ oraz na
stronie konkursowej http://alebajzel.pl w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia każdego z etapów.
3.6. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną, nie podlegają również zamianie
na inne produkty.
3.7. Organizator przewiduje w Konkursie:
a. 9 nagród (po 3 na etap) w postaci sprzątania mieszkania o wartości jednostkowej 300 zł brutto; termin
realizacji wynosi 14 dni od dnia powiadomienia o nagrodzie,
b. 9 nagród (po 3 na etap) niespodzianek o wartości jednostkowej 1599 zł brutto; wszystkie nagrody
niespodzianki są identyczne; nagrody niespodzianki wysyłane są pocztą kurierską na adres wskazany przez
laureata w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wygranej, nie później niż do dnia
15.12.2017 r.
3.8. Każdy z laureatów otrzyma komplet nagród, na który składa się nagroda wskazana w pkt. a. oraz pkt. b. powyżej.
3.9. Do każdej nagrody dołączona jest dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% przeznaczona na pokrycie
należnego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych; ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; Dz. U. z 2016 r., poz. 2032). Organizator potrąci tę kwotę przy wydawaniu
nagrody.
3.10. Uczestnik może w ramach Konkursu wygrać tylko jeden komplet nagród.
4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od
wystąpienia zdarzenia, którego reklamacja dotyczy, nie później jednak niż do 15.01.2018 r., na adres Organizatora,
z dopiskiem o treści: Reklamacja – konkurs „Ale bajzel”.
4.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
4.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również opis i uzasadnienie reklamacji.
4.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.
4.5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
4.6. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

4.7.

Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez Uczestnika.

5. PRAWA AUTORSKIE
5.1. Uczestnik poprzez wysłanie zgłoszenia konkursowego oświadcza, że jest autorem wszelkich Utworów w rozumieniu
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z przesłaniem
przez niego zgłoszenia konkursowego. Zwycięzca z chwilą odbioru nagrody i podpisania stosownego oświadczenia
przenosi na Organizatora całość praw autorskich majątkowych do przesłanych rozwiązań zadań konkursowych.
Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych dotyczy następujących pól eksploatacji: utrwalania projektów na
wszelkich nośnikach, m.in. na dysku komputerowym, dyskietce, CD, kliszy fotograficznej, zwielokrotnienia dowolną
techniką, wprowadzenia do pamięci komputera, używania projektów w obrocie gospodarczym we wszelkich
dopuszczalnych w świetle prawa formach. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu, zapewnia, że przysługują mu
wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich dostarczonych zdjęć. W przypadku wystąpienia osób trzecich
z jakimikolwiek roszczeniami związanymi ze zdjęciami przekazanymi w ramach Konkursu Organizatorowi Uczestnik
zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie
roszczenia osób trzecich.
5.2. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym Konkursem Utwory
nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich
i że jego autorskie prawa majątkowe do tych Utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.
5.3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora i z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia
określonego w pkt. 5.1 i 5.2 powyżej, i zobowiązuje się zwolnić Organizatora i od jakiejkolwiek odpowiedzialności
w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób
trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
5.4. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji najlepszych i nagrodzonych zdjęć bez dodatkowego wynagrodzenia.
Nagroda otrzymana przez laureata stanowi całkowite wynagrodzenie, również w sytuacji, gdy Uczestnik dodatkowo
wyrazi zgodę na przeprowadzenie ewentualnej relacji foto/wideo z odbioru nagrody oraz wykorzystanie tej relacji
w materiałach promocyjnych i reklamowych.
6. PRAWA ORGANIZATORA
6.1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania
sprzeczne są z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są
sprzeczne z prawem lub z innych względów i w ocenie Organizatora nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.
Decyzja Organizatora Konkursu jest w tym przedmiocie ostateczna.
6.2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane
z działaniem dostawców usług internetowych, które mogą mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa
w Konkursie.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie stanowi zgodę na
postanowienia Regulaminu.
7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata
Konkursu.
7.3. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga Organizator. Jego decyzja ma
charakter ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
7.4. W kwestiach nieobjętych postanowieniami Regulaminu stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
7.5. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursów, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą
rozpoznaniu przez sąd powszechny.

