
 

 

Regulamin konkursu internetowego w serwisie Facetpo40.pl 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) 
jest spółka z o.o. Malinowe Hotele  z siedzibą w Solcu – Zdroju, ul. Leśna 7, 28-131 Solec – 
Zdrój (dalej: Organizator).  

2. Konkurs prowadzony jest przez serwis internetowy Facetpo40.pl  
3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i 

zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega 
regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. 

4. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki 
niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę 
Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnicy). 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje  
tym samym wszystkie zawarte w nim postanowienia. 

 
§ 2. Uczestnictwo w Konkursie 

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, uczestnikiem Konkursu  
mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, które:  

a. w formie pisemnej odpowiedzą na pytanie konkursowe i swoją odpowiedź prześlą 
do redakcji serwisu Facetpo40.pl na adres mailowy: konkurs@facetpo40.pl do dnia 
30.06.2016 r. 

b. akceptują niniejszy Regulamin;  
 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Klienta oraz agencji 
reklamowych, public relations, domów mediowych i innych firm współpracujących z 
Organizatorem i Klientem w ramach niniejszego Konkursu, a także pracownicy redakcji 
portalu Facetpo40.pl. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych 
rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).  

3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa  
do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 
 

§3. Zasady Konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 6.06.2015 i kończy z dniem 30.06.2016. 
2. Zasadą Konkursu jest: 

a) zasubskrybowanie newslettera Facetpo40.pl oraz Malinowego Dworu i aktywowanie 
subskrypcji poprzez kliknięcie linku w otrzymanym mailu; 
b) udzielenie przez Uczestnika odpowiedzi w najciekawszy sposób na pytanie: „Twój sposób 
na aktywne spędzanie czasu w górach“. 

3. Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę odpowiedzi. Organizator 
zastrzega, że z jednego konta pocztowego pod uwagę brana będzie jedna odpowiedź. 
Nadesłanie więcej niż jednej odpowiedzi z tego samego konta pocztowego nie będzie 
podlegało ocenie. Jury złożone z przedstawicieli organizatora oraz redakcji serwisu 
Facetpo40.pl wybierze najciekawszą odpowiedź, która zostanie nagrodzona. 

4. Zgłaszając dzieło do konkursu Uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje  
się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie 
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warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.  
5. Wysyłając odpowiedź i zgłaszając się Uczestnik oświadcza, że jest autorem odpowiedzi i 

zdjęć oraz wyłącznym właścicielem praw autorskich i majątkowych. Wszelkie roszczenia 
osób trzecich w w/w zakresie będą kierowane przez Organizatora bezpośrednio do 
Uczestnika Konkursu, który wraz ze zgłoszeniem się zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności w tym zakresie. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia 
odpowiedzi oraz zdjęcia w przypadku wątpliwości dotyczących praw autorskich.  

6. Podczas kwalifikacji z zasady odrzucane będą dzieła zawierające treści sprzeczne z dobrymi 
obyczajami i obowiązującym prawem czy przedstawiające marki konkurencyjne wobec 
Organizatora.  

 
§ 4. Nagrody w Konkursie 

1. Jury wybierze wyróżniającą się odpowiedź i nagrodzi autora nagrodą główną pobytem na 5 
dniowy (4 noclegi) Pakiet dla Aktywnych dla dwóch osób w Hotelu Medical SPA **** 
Malinowy Dwór o łącznej wartości: 2360,00 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 
262,00 zł. Pakiet możliwy do wykorzystania 20.12.2016 roku.  

2. Jury wybierze także dwie odpowiedzi, które nagrodzi nagrodami dodatkowymi – firmowym 
zestawem balneokosmetyków o wartości 150,00 zł brutto oraz nagroda pieniężna w 
wysokości 17,00 zł brutto. 

3. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na kompensatę wartości nagrody 
pieniężnej na należny podatek od wartości nagrody. 

4. Organizator zobowiązuje się wpłacić w imieniu Zwycięzcy 10% podatek od wartości nagrody 
na konto właściwego Urzędu Skarbowego. 

5. Organizator umieści zwycięskie odpowiedzi konkursowe oraz zdjęcia na stronie konkursowej 
w serwisie Facetpo40.pl w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu.  

6. Z chwilą zgłoszenia się do konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi bezpłatnego, 
nieograniczonego czasowo i terytorialnie pełnomocnictwa w zakresie wykonywania 
majątkowych praw autorskich, w tym w szczególności korzystania ze zgłoszonych tekstów 
na wszelkich polach eksploatacji, w tym również wykorzystania w całości lub części, w 
szczególności rozpowszechniania i publikacji w Internecie.  

7. Najpóźniej w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni po zakończeniu Konkursu Organizator 
skontaktuje się ze zwycięzcą nagrody głównej w celu przekazania niezbędnych do rozliczeń 
podatkowych danych osobowych i ustalając sposób przekazania nagrody.  

8. W przypadku nie dostarczenia wszystkich w/w informacji w podanym terminie nagroda 
zwycięzcy przepada na rzecz Organizatora.  

9. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub ekwiwalent. Nagrody nieodebrane ulegają 
przepadkowi.  

10. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.  
 

§ 5. Postępowanie reklamacyjne 

1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego konkursu powinny być składane na piśmie na 
adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja w konkursie”, nie później niż do dnia 
03.07.2016. Decyduje data wpływu pisma do Organizatora. 

2. Organizator w terminie 10 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy otrzymaną reklamację i 
pisemnie poinformuje zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego  



 

 

Regulaminu. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.  
2. W przypadku Uczestników Konkursu, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności 

prawnych, wszelkich oświadczeń woli dotyczących spełnienia warunków określonych w 
niniejszym Regulaminie dokonuje ich przedstawiciel ustawowy.  

3. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych  
na potrzeby konkursu. 
 
 

Warszawa 2.06.2016  


