
 

 

Regulamin konkursu internetowego w serwisie Facetpo40.pl 
 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 
 

1. Organizatorem konkursu (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) 
jest Tene Cursum  Sp. z o.o. – z siedzibą w Warszawie, 02-661, ul. Wita Stwosza 18, 
właściciel serwisu internetowego FACETpo40.pl (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 zadanie konkursowe i swoją odpowiedź prześlą 
do redakcji serwisu Facetpo40.pl na adres mailowy: konkurs@facetpo40.pl do dnia 
15.10.2014 

b. akceptują niniejszy Regulamin;  
 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz agencji reklamowych, 
public relations, domów mediowych i innych firm współpracujących z Organizatorem 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 1.10.2014 i kończy z dniem 31.10.2014. 
2. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach: 

a. ETAP I, od 1.10.2014 do 15.10.2014 
Uczestnicy przesyłają na adres konkurs@facetpo40.pl swoje propozycje haseł do 
umieszczenia na T-shirtach. 

b. ETAP II, od 15.10.2014 do 31.10.2014 
Najciekawsze opisy (wybrane przez jury konkursu, złożone z przedstawicieli redakcji 
serwisu Facetpo40.pl) umieszczone zostaną w rankingu „Najlepsze hasła na T-shirt 
faceta po 40.” i poddane głosowaniu wśród użytkowników serwisu Facetpo40.pl. 
Autorzy trzech haseł, które otrzymają najwięcej głosów, zdobędą nagrody opisane w 
§ 4. pkt. 1. 
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3. Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę odpowiedzi, z zastrzeżeniem, 
że jeden Uczestnik może wygrać tylko 1 nagrodę.  

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 
warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.  

5. Wysyłając odpowiedź i zgłaszając się do konkursu Uczestnik oświadcza, że jest autorem 
przesyłanej treści oraz wyłącznym właścicielem praw autorskich i majątkowych do treści. 
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 w przypadku wątpliwości dotyczących praw autorskich.  

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

7. 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. Autorzy trzech haseł, które zdobędą najwięcej głosów w rankingu, zostaną nagrodzeni 

odpowiednio: 
a. za MIEJSCE I: woda toaletowa SOLO Loeve, wielofunkcyjna chusta 4Fun 8 in 1, 

audiobooki SEJF i OBRAZ KONTROLNY  
b. za MIEJSCE II: woda toaletowa ARCHE Lambre, wielofunkcyjna chusta 4Fun 8 in 1 
c. za MIEJSCE III: woda toaletowa ARCHE Lambre 

 
2. Najpóźniej w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni po zakończeniu Konkursu Organizator 

skontaktuje się ze zwycięzcami w celu przekazania danych osobowych niezbędnych do 
wysłania nagród. 
 

3. W przypadku niedostarczenia danych  w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail 
od Organizatora, nagroda zwycięzcy przepada na rzecz Organizatora.  
 

4. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę lub ekwiwalent. Nagrody nieodebrane ulegają 
przepadkowi.  
 

5. 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 
7.11.2014. 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, 1.10.2014 


