REGULAMIN KONKURSU
„Podejmij Wyzwanie Oczyszczam Przestrzeń i wygraj oczyszczacz powietrza Electrolux EAP 450”
I. Postanowienia ogólne
1.Organizatorem Konkursu („Organizator”) „Podejmij Wyzwanie Oczyszczam Przestrzeń i wygraj
oczyszczacz powietrza Electrolux EAP 450” jest Rach Ciach Sp. z o.o., właściciel marki niebalaganka.pl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000626600, działająca na zlecenie Electrolux Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
2. Sponsorem nagród oraz ich właścicielem jest Electrolux Poland Sp. z o. o. NIP 521-008-43- 88
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie Numer KRS: 0000029692 wysokość kapitału zakładowego: 272 731 500,00 ZŁ (dalej „Sponsor”). Sponsor jest przyrzekającym
nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kc.
3. Konkurs zostanie zakomunikowany za pośrednictwem portalu internetowego Facebook
https://www.facebook.com/niebalaganka/ [„Serwis”] i przeprowadzony za pośrednictwem
strony http://www.niebalaganka.pl/. Konkurs nie jest loterią ani żadnego rodzaju grą losową.
4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, ani
administrowany przez podmiot prowadzący Serwisy. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., Delaware Corporation z siedzibą pod adresem: 1601 S. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez osoby biorące udział w Konkursie są
informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie podmiotowi wskazanemu w zdaniu pierwszym
niniejszego ustępu. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu oraz posiadająca konto w Serwisie [„Uczestnik”]. Warunkiem
udziału w konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Osoby niepełnoletnie, nie mające
pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. Poprzez wzięcie udziału
w konkursie każdy uczestnik potwierdza, że on/ona oraz jego/jej rodzic lub opiekun prawny
(jeśli dotyczy) przeczytali i zaakceptowali niniejsze warunki oraz zgadzają się na objęcie niniejszymi zasadami.
6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele i współpracownicy Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych, a także innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, oraz członkowie ich rodzin. Pod pojęciem „pracowników” rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę
prawną, zaś pod pojęciem „członków rodzin” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7. Konkurs zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przeprowadzenie
konkursu nie wymaga uzyskania zgody Ministra Finansów.
8. Konkurs rozpocznie się w dniu 08.02.2018 razem z publikacją wpisu o jego ogłoszeniu. Zgłoszenia będą przyjmowane do 22.02.2018 r. do godz. 23.59. Wtedy też nastąpi zakończenie konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone 27.02.2018 o godzinie 21.00.
II. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Przystąpienie do udziału w Konkursie polega na wykonaniu następującego zadania:
Czytelnicy bloga mają za zadanie podjąć wyzwanie „oczyszczam przestrzeń”. Po podjęciu wyzwania, ich kolejnym zadaniem jest opisanie swoich wrażeń. Opisują je w komentarzu pod wpisem dotyczącym wyzwania. Czytelnicy opisują swoje wrażenia i refleksje. Zgłoszenie może
również zawierać zdjęcia/filmy video/ inne formy artystyczne. Osoba, która najciekawiej opisze
swoje wnioski z wyzwania oraz umieści swoje zgłoszenie do 22.02.2018 wygra oczyszczacz po-

wietrza Electrolux EAP450 .
2. Wyrażenie stosownych zgód wymaganych postanowieniami niniejszego regulaminu jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.
3. Organizator monitoruje przebieg Konkursu i w przypadku uzasadnionego podejrzenia o nieuczciwe działanie Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z Konkursu, bez ostrzeżenia. Za nieuczciwe działanie będzie poczytywane w szczególności posługiwanie się sprzętem lub oprogramowaniem, który/e został/o użyty/e, zaprojektowany/e lub przystosowany/e do wzięcia udziału w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, w szczególności poprzez uzyskanie nieuprawnionego wpływu na wynik Konkursu (decydować
będzie o tym w szczególności: zbieżność adresów IP, zawartości plików Cookie oraz innych danych i parametrów komputerów, które są wykorzystywane do korzystania z Serwisu).
4. W przypadku podejmowania przez osoby trzecie, Uczestników lub osoby zamierzające zostać
Uczestnikami, działań sprzecznych z niniejszym regulaminem lub działań, zmierzających do
sprzecznego z dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników oraz wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Konkursie.
5. Warunkiem przystąpienia uczestnika do konkursu jest:
5.1. złożenie przez Uczestnika oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego regulaminu i akceptacji jego postanowień;
5.2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych przedmiotowo z
Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, jak również w
związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową; wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych obejmuje również wyrażenie zgody na:
• Publikację w Serwisie informacji o wzięciu przez Uczestnika udziału w Konkursie;
6. Uczestnik w Konkursie może posługiwać się tylko jednym profilem w Serwisie. Przez „profil w
Serwisie” rozumie się zarejestrowane konto osobowe. Zabronione jest zakładanie przez Uczestników więcej niż jednego profilu w Serwisie, przy których pomocy Uczestnik będzie uczestniczył
w Konkursie. Uczestnicy, którzy złamią ten zakaz, będą wykluczani z udziału w Konkursie i będą
tracić prawo do nagród oraz do innych roszczeń wynikających z Konkursu.
III. Nagrody
1. Nagrodą w konkursie jest oczyszczacz powietrza EAP450 marki Electrolux o wartości 1799 zł
(słownie: tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto. Nagroda zostanie wysłana
kurierem.
2. Wizualizacje Nagrody zamieszczone w Serwisie, na Stronie lub w jakichkolwiek materiałach
promocyjnych czy reklamowych dotyczących Konkursu mają wyłącznie charakter poglądowy. Ich
wygląd, a w szczególności kolorystyka, mogą różnić się od Nagród ostatecznie przekazanych
Uczestnikom, którzy uzyskali do nich prawa.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, chyba że Organizator i Uczestnik
zgodnie na piśmie postanowią inaczej.
4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia roszczenia o wydanie Nagrody na osobę
trzecią.
5. Przychód Uczestnika uzyskany z tytułu otrzymanej Nagrody podlega opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych na zasadach ogólnych.
6. Do Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej
Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego według
miejsca zamieszkania zwycięzcy przez Sponsora.
IV. Zasady przyznawania Nagród
1. W okresie wyznaczonym w punkcie I. 7. niniejszego Regulaminu użytkownicy zamieszczają w

komentarzu pod ogłaszającym zakończenie konkursu opis przebiegu wyzwania „oczyszczam przestrzeń”.
2. Wszystkie zarejestrowane prawidłowe Zgłoszenia wezmą udział w Konkursie. Wyboru jednego
zwycięzcy dokona Komisja Konkursowa („Komisja”), o której mowa w punkcie VI niniejszego Regulaminu.
3. Spośród zarejestrowanych Zgłoszeń, Komisja wybierze jedno zwycięskie zgłoszenie zawierające zdaniem Komisji najbardziej kreatywny i ciekawy opis przeprowadzonego wyzwania. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony we wpisie dotyczącym wyzwania, na blogu http://www.niebalaganka.pl/ w dniu 27.02.2018.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy dodawanych przez Uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Konkursu oraz usunięcia ze Strony i z Serwisu komentarzy naruszających prawa osób trzecich, powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
zdjęć wulgarnych lub obrażających oraz zniesławiających w nieuzasadniony sposób osoby trzecie, w tym Organizatora oraz firmę Electrolux Poland Sp. z o. o. Pełną odpowiedzialność za treść
dodanego komentarza ponosi Uczestnik.
V. Wydanie Nagród
1. Jeden Uczestnik nie może otrzymać w Konkursie więcej niż jedną (1) Nagrodę.
2. Uczestnik zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody we wpisem na blogu dotyczącym wyzwania w dniu 27.02.2018 i zostanie poproszony o przesłanie danych do wysyłki nagrody w wiadomości prywatnej.
3. Nagroda zostanie wysłana przez Sponsora kurierem na podany przez zwycięzcę adres.
VI. Komisja konkursowa
1. W celu wyłonienia zwycięzców oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, zostanie powołana komisja konkursowa w trzyosobowym składzie (dalej „Komisja”) złożona z osób po stronie Organizatora oraz Sponsora. Komisja w sposób jednogłośny wybierze zwycięzcę.
2. Do zadań Komisji należy:
a) zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym Zgłoszeniom,
b) rozstrzygnięcie Konkursu (ocena Zgłoszeń przesłanych przez Uczestników) zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu,
c) prowadzenie postępowań reklamacyjnych,
d) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przestrzeganiem Regulaminu.
VII. Dane osobowe Uczestników
1. Przystępując do udziału w Konkursie, uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz numer telefonu przez Rach Ciach Sp. z o.o. w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz z działalnością promocyjną prowadzoną dla Electrolux Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
2. Administratorem danych osobowych i organem przetwarzających dane osobowe jest Organizator Rach Ciach Sp. z o.o.
3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
4. Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla
wzięcia udziału w Konkursie.
VIII. Prawa autorskie
1. W Konkursie mogą brać udział jedynie odpowiedzi na zadanie konkursowe będące wynikiem
indywidualnej pracy twórczej Uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od
wad prawnych.
2. Z chwilą Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na korzystanie ze zgłoszonej odpowiedzi na Pytanie konkursowe przez Organizatora dla celów konkursowych.
3. Z chwilą powiadomienia Uczestnika o wygraniu nagrody w Konkursie, na podstawie art. 921 §
3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, następuje ostateczne przeniesienie przez
powiadomionych Zwycięzców na Rach Ciach Sp. z o.o. majątkowych praw autorskich do korzystania i rozporządzania zwycięskimi odpowiedziami na Pytanie konkursowe bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, na wszystkich znanych polach eksploatacji – w szczególności za pośrednictwem strony http://www.niebalaganka.pl/. Będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać odpowiedź

na Pytanie konkursowe każdą techniką – w tym wypowiedzi pisemnej, techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, dokonywać dalszego rozporządzenia
wszystkimi przysługującymi mu prawami do odpowiedzi na Pytanie konkursowe, a także rozpowszechniać odpowiedź na Pytanie konkursowe w każdy inny sposób, w szczególności udostępniać
publicznie w dowolny sposób tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym.
4. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskich odpowiedzi na Pytanie konkursowe – Zwycięzcom konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagrody konkursowej, nie przysługują żadne inne roszczenia do Rach Ciach Sp. z o.o. oraz do osób trzecich, które
te prawa następnie nabyły.
5. Uczestnik, w terminie i na zasadach ustalonych z Organizatorem, zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy przenoszącej prawa autorskie, bez dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli zawarcie umowy będzie konieczne dla prawidłowej realizacji przeprowadzanego Konkursu oraz nabycia praw do rozporządzania powstałym utworem.
IX. Postanowienia końcowe
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez Uczestników, którzy już przystąpili do udziału w
Konkursie.
2. Uczestnik wyraża zgodę na wstąpienie firmy Rach Ciach Sp. z o.o. w miejsce Organizatora.
3. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń,
naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie
upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do
Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego regulaminu.
4. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu mogą być składane na adres 97-300
Piotrków Tryb., ul. Krasickiego 7/43, na piśmie. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika
(imię i nazwisko, adres do korespondencji), a także żądania Uczestnika oraz ich szczegółowe
uzasadnienie. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej doręczenia do Organizatora.
5. Organizator, w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną
reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku wskazując uzasadnienie swojej decyzji. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest decyzją
ostateczną.
6. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają Uczestnikowi możliwości wykonania
uprawnień przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
7.Tekst niniejszego regulaminu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu do wglądu w
siedzibie Organizatora oraz zamieszczony zostanie na Serwisie http://www.niebalaganka.pl/

