
REGULAMIN KONKURSU „Markery SHARPIE rozdają iPoda” !
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE !
1. Organizatorem konkursu [Konkurs] jest Maciej Mazurek autor bloga www.zuchrysuje.pl 

i www.zuchpisze.pl. 
2. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach od 11 grudnia 2013 do 18 grudnia 2013 roku 

na łamach strony internetowej www.zuchpisze.pl ze wsparciem fanpage'u Zuch 
Próbuje Rysować oraz baneru na www.zuchrysuje.pl 

3. Regulamin [Regulamin] stanowi podstawę Konkursu i określa prawa oraz obowiązki 
jego uczestników [Uczestnicy]. 

4. Nagrody w konkursie stanowią: 
1 miejsce - iPod nano 6G 8GB + zestaw markerów Sharpie 
2x nagroda pocieszenia - zestaw markerów Sharpie. 

5. Fundatorem Nagród jest --- Newell Poland Services Sp. z o.o.  
ul. Wybickiego 2, Manieczki 63-112 Brodnica, NIP: 7830000547;  
REGON 632034231; KRS 0000091528 

6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też 
sponsorowany czy wspierane przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook. 
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na 
potrzeby Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu 
społecznościowego Facebook. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za 
prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy 
kierować wyłącznie do Organizatora.  !

§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE !
1. Uczestnikami Konkursu mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na stałe 

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych, które spełnią warunki jakie określa Regulamin. 

2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu. 
3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 
4. Zgłaszając pracę konkursową Uczestnik poświadcza, że posiada autorskie prawa 

osobiste oraz majątkowe do zgłoszenia oraz jego poszczególnych elementów.  
5. Uczestnicy zobowiązują się do podania danych osobowych zgodnych ze stanem 

faktycznym. Organizator oraz Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne ze 
stanem faktycznym dane podane przez Uczestnika, w tym dane konieczne do jego 
identyfikacji. 

6. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz Fundatora. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom działającym 

niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim 
określonych.  

8. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, 
wykluczenia Uczestnika, który działa w sposób sprzeczny z zasadami opisanymi w 
Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

9. Zgłoszenie konkursowe nie będzie brane pod uwagę jeśli nie będzie zgodne z 
Regulaminem, będzie obraźliwe dla osób trzecich, będzie przedstawiało treści 
wulgarne, opisujące przemoc, elementy niezgodne z prawem, i inne elementy uznane 
za powszechnie niedozwolone. !

§ 3 PRZEBIEG I WARUNKI KONKURSU !
1. Zg łoszen ie udz i a łu w Konku r s i e na s tępu je pop rzez ad re s e -ma i l : 

zuch_konkurs@gazeta.pl. 
2. Konkurs polega na narysowaniu/namalowaniu na sobie (lub na innej osobie) „tatuażu”, 

z wkomponowanym motywem zaczerpniętym z bloga zuchrysuje.pl.. 
3. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie. 
4. W skład Jury wchodzić będzie Organizator oraz jeden przedstawiciel Fundatora. 
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5. Jury przy ocenianiu prac będzie brać pod uwagę pomysłowość i oryginalność zgłoszenia 
konkursowego. 

6. Pod ocenę zostaną wzięte wszystkie prace spełniające warunki zawarte w 
Regulaminie.  

7. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Jury w 
swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczne. 

8. Wyłonienie zwycięzców Konkursu nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od 
momentu jego zakończenia. Organizator ogłosi wyniki Konkursu na stronach www 
wskazanych w § 1 ust. 1. 

9. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu i 
poinformowania go drogą mailową o wygranej, zwycięzca zobowiązany jest odesłać 
pocztą elektroniczną, na adres zuch_konkurs@gazeta.pl następujące informacje: 
• imię i nazwisko, 
• adres na terytorium Polski, na jaki ma zostać dostarczona Nagroda, 
• numer telefonu komórkowego celem umożliwienia kontaktu kurierowi. 

10. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w ust. 6 w 
określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci prawo do 
Nagrody. 

11. Nagroda zostanie przesłana przez Fundatora pocztą na jego koszt. 
12. Fundator podejmie maksymalnie dwie próby dostarczenia Nagrody. Po dwóch 

bezskutecznych próba Nagroda zostanie wręczona kolejnej osobie wybranej przez 
Organizatora. 

13. Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznawaniem nagród w 
Konkursie odpowiada Fundator. Uczestnicy zobowiązują się współpracować w tym 
zakresie  
z Fundatorem, w szczególności podając na ich żądanie wymagane przez przepisy dane. 

14. W przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy, zwycięzcy Nagród 
otrzymają dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości niezbędnej do pokrycia podatku 
należnego w związku z wygraniem Nagrody; powyższe związane jest z wypełnieniem 
obowiązku podatkowego tj. uiszczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych. 
Wartość podatku zostanie wyliczona i odprowadzona zgodnie z art. 30 ust 1. pkt 2 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz przekazana do właściwego 
urzędu skarbowego. !

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ !
1. Za przesłanie Nagród przesyłką kurierską, ich działanie oraz wszelkie skutki związane z 

ich użytkowaniem odpowiada Fundator. Fundator oraz Organizator nie ponoszą 
odpowiedzialności za użycie Nagród niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

2. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub 
osobistych osób trzecich w związku z Konkursem, za działania Uczestnika, takie jak 
np.: umieszczenie danych osobowych i/lub zdjęć osób trzecich ponosi wyłącznie 
Uczestnik Konkursu. 

3. Wszelkie skargi i reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy składać 
wyłącznie na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora w terminie nie 
przekraczającym 7 dni - licząc od daty zakończenia Konkursu (data stempla 
pocztowego). 

4. Reklamacje Organizator rozpatrzy w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. !
§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH !
1. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 

Osobowych z dnia 29.08.1997.(t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). 
Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

2. Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu oraz 
doręczenia Nagrody. Uczestnik wyraża również zgodę na przekazanie jego danych w 



postaci imienia, nazwiska, adres miejsca zamieszkania i numeru telefonu 
komórkowego Fundatorowi oraz działającemu na jego zlecenie kurierowi. 

3. Uczestnik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych oraz ich usunięcia. 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie jest jednoznaczne 

z rezygnacją z udziału w Konkursie.


