
Regulamin konkursu internetowego w serwisie Facetpo40.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Whisky Live Warsaw 2018” (zwanego w dalszej części niniejszego
Regulaminu „Konkursem”) jest spółka z o.o. Tene Cursum  z siedzibą w Warszawie, ul. Wita
Stwosza  18,  02-661  Warszawa,  zarejestrowana  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym,
prowadzonym  przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.st.  Warszawy  w  Warszawie,  XIII  Wydział
Gospodarczy  KRS,  pod  numerem  0000400590,  NIP  527-266-90-33,  wydawca  serwisu
internetowego Facetpo40.pl (dalej: Organizator). 

2. Konkurs odbywa się w terminie  2.10.2018 do 8.10.2018 do godziny 00:00 i jest prowadzony
na stronie www.facetpo40.pl (dalej: Strona Konkursowa).

3. Uczestnikiem  konkursu  (dalej:  Uczestnik)  może  być  pełnoletnia  osoba  fzyczna
zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca zdolność do czynności
prawnych i która zaakceptuje niniejszy Regulamin. 

4. 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.

5. Prawo do weryfkacji spełniania warunków uczestnictwa przysługuje Organizatorowi. Orga-
nizator może zażądać oświadczeń i zgód potwierdzających spełnienie warunków udziału w
Konkursie, o których mowa w Regulaminie, w formie pisemnej i przesłanie ich na adres Or-
ganizatora. W przypadku nieotrzymania ich przez Organizatora, Organizator może uznać, że
oświadczenie to w ogóle nie zostało złożone, co będzie wiązało się z wykluczeniem tej oso-
by z grona Uczestników Konkursu. 

6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany,
administrowany ani stowarzyszony z portalem Facebook. Facebook jest znakiem towaro-
wym  zastrzeżonym  przez  Facebook  Inc.  Informacje  podawane  przez  osobę  zgłaszającą
udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebookowi. Infor-
macje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Warunkami zgłoszenia do udziału w Konkursie są: 

a. Pełnoletność i posiadanie obywatelstwa Rzeczpospolitej Polskiej;
b. Przesłanie przez Uczestnika odpowiedzi na pytania konkursowe na adres mailowy: 

konkurs@facetpo40.pl do dnia 8.10.2018 r.;
c. Akceptacja niniejszego Regulaminu. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Przyrzekającego nagrodę oraz
agencji reklamowych, public relatons, domów mediowych i innych frm współpracujących z
Organizatorem  i  Przyrzekającym  nagrodę  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 2.10.2018  i kończy z dniem 8.10.2018.
2. Zasadą Konkursu jest łączne spełnienie dwóch poniższych warunków:
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a. Udzielenie  prawidłowej  odpowiedzi  przez  Uczestnika  na  pytanie  1:  Co  oznacza
termin "single cask"?  oraz udzielenie odpowiedzi przez Uczestnika w najciekawszy
sposób na pytanie 2: Kogo najchętniej zabrałbyś ze sobą na Whisky Live Warsaw i
dlaczego? i wysłanie swoich odpowiedzi na adres  konkurs@facetpo40.pl

b. zasubskrybowanie  newsletera  Facetpo40.pl  i  aktywowanie  subskrypcji  poprzez
kliknięcie linku w otrzymanym mailu.

3. Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę odpowiedzi. 
4. Jury złożone z przedstawicieli organizatora wybierze 2 najciekawsze odpowiedzi i przyzna im

miejsca od I do II. 
5. Dokonując  wyboru  organizator  bierze  pod  uwagę  oryginalność  oraz  kreatywność

wypowiedzi.
6. Zgłoszenia  konkursowe nie  mogą  zawierać  treści  wulgarnych,  obraźliwych,  ksenofobicz-

nych,  rasistowskich,  naruszających uczucia religijne,  w jakikolwiek sposób naruszających
czyjekolwiek poczucie godności, przedstawiających nieodpowiedzialną konsumpcję alkoho-
lu. 

7. Podczas kwalifkacji z zasady odrzucane będą dzieła zawierające treści sprzeczne z dobrymi
obyczajami i obowiązującym prawem lub przedstawiające nieodpowiedzialną konsumpcję
alkoholu. 

8. Zgłaszając odpowiedź 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. 

9. Uczestnik  z  chwilą  wysłania  odpowiedzi  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  jego  danych
osobowych do celów związanych z realizacją Konkursu.

§ 4. Wyłanianie zwycięzców i nagrody

1. Organizator  spośród  wszystkich  odpowiedzi  biorących  udział  w  Konkursie  wybierze
najciekawsze odpowiedzi, przyznając im miejsca od I do II i nagrodzi autorów odpowiednio:
a. za  miejsce  I:  butelką  whisky  Glenfarclas  10YO  o  wartości  150  zł  oraz  dwoma

jednodniowymi biletami wstępu na Whisky Live Warsaw odbywający się w dniach
12-13.10.2018 w Warszawie, o wartości 99 zł każdy;

b. za miejsce II: butelką wódki Elixir Z Dzikiego Chrzanu o wartości 120 zł oraz dwoma
jednodniowymi  biletami  wstępu  na  Festwal  Wódki  i  Zakąski  odbywający  się  w
dniach 19-20.10.2018 w Warszawie, o wartości 99 zł każdy;

c. za miejsce III: dwoma jednodniowymi biletami wstępu na Festwal Wódki i Zakąski
odbywający się w dniach 19-20.10.2018 w Warszawie, o wartości 120 zł każdy.

2. Najpóźniej w ciągu 3 (słownie: trzech) dni po zakończeniu Konkursu Organizator skontaktuje
się ze Zwycięzcami Konkursu drogą mailową na adres, z którego zostało wysłane zgłoszenie,
ustalając ze Zwycięzcami Konkursu adres wysyłki nagrody.  

3. W przypadku wysyłki  nagrody  za  miejsce  I  autor  nagrodzonej  odpowiedzi  oświadcza,  iż
wysyłkę odbierze osoba pełnoletnia.

4. W przypadku, w którym Zwycięzca Konkursu nie dostarczy w terminie 2 dni od kontaktu ze
strony Organizatora adresu, na który ma zostać dostarczona nagroda, nagroda Zwycięzcy
przepada na rzecz Organizatora. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżą-
cych po stronie Zwycięzcy Konkursu. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

6. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego
Regulaminu oraz gdy Uczestnik wpłynął na przyznanie nagrody w sposób niedozwolony, na-
groda wygrana przez danego Uczestnika w Konkursie przepada, a Organizator nie jest zobo-
wiązany do nagrodzenia innego Uczestnika Konkursu. 
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7. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub ekwiwalent. 
8. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. 
9. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagro-

dy. 

§5. Prawa autorskie
1. Wysyłając odpowiedź i zgłaszając się do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest jej autorem i

nie narusza ona w żaden sposób praw osób trzecich, w tym prawa/praw do wizerunku
Uczestnika Konkursu lub osób trzecich. 

2. Z chwilą wysłania odpowiedzi Uczestnik potwierdza, iż o ile jest to wizerunek osoby trze-
ciej, uzyskał stosowne zgody i upoważnienia i wyraża zgodę: 

a. na  wykorzystanie  wizerunku Uczestnika  Konkursu  lub  wizerunków osób trzecich
utrwalonych w przesłanym na Konkurs utworze w celach komercyjnych bez ograni-
czeń czasowych, terytorialnych czy co do pól eksploatacji; 

b. na przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do korzystania i roz-
porządzania nim w celach komercyjnych na polach eksploatacji obejmujących pu-
bliczne wykonywanie, wystawianie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i  czasie przez siebie wybranym oraz wytwarzanie egzemplarzy
utworu określoną techniką, w tym techniką drukarską, reprografczną oraz techniką
cyfrową.

3. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do korzystania, używania i rozpowszechniania
utworów, ich projektów oraz ich elementów we wszystkich formach, w dowolnej liczbie eg-
zemplarzy, w całości lub części, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych czy co do pól eks-
ploatacji. 

4. Uczestnik Konkursu zezwala Organizatorowi, bez dodatkowego wynagrodzenia, na wykony-
wanie wszelkich praw zależnych do utworów zgłoszonych do Konkursu,, zezwala na ich do-
wolne przetwarzanie (adaptacje) przez Organizatora lub osoby trzecie działające na jego zle-
cenie. Powyższe uprawnienia Organizator może wykonywać bez ograniczeń czasowych i te-
rytorialnych czy co do pól eksploatacji. 

5. Organizator jest uprawniony do korzystania ze zgłoszonych utworów w sposób anonimowy -
bez konieczności każdorazowego podawania danych Uczestnika. 

6. Uczestnik oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania pra-
wami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy na mocy, której organizacja ta
mogłaby nabyć prawa autorskie do utworów stworzonych przez Uczestnika w związku z jego
udziałem w Konkursie lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządza-
nia tymi prawami. 

7. W związku z przeniesieniem praw majątkowych Uczestnikom poza uprawnieniem do uzy-
skania nagrody na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, nie przysługują żadne
inne roszczenia do Organizatora względem osób trzecich, które te prawa następnie nabyły. 

§ 6. 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 w terminie 5 dni
roboczych od daty zakończenia Konkursu. Decyduje data wpływu pisma do Organizatora.

2. Organizator Konkursu jest zobowiązany do rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji w terminie
14 dni od daty ich otrzymania i powiadomienia składającego reklamację o sposobie jej roz-
wiązania. 

3. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 
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§7.Dane osobowe
1. Administratorem  danych  osobowych  podanych  przez  Uczestników  Konkursu  jest  frma

Tene Cursum Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Wita Stwosza 18, 02-661 Warszawa, za-
rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII  Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000400590, NIP
527-266-90-33. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewi-
dzianych Rozporządzeniem 679/2016 – RODO oraz innych przepisów prawa.

2. Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
wydania nagród. W przypadku, gdy wartość nagrody przekroczy wysokość, od której zgod-
nie z ustawą o podatku dochodowym od osób fzycznych naliczany jest podatek dochodo-
wy, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie danych osobo-
wych uniemożliwi wydanie nagrody.

3. Odbiorcami danych osobowych oprócz Organizatora mogą być również podmioty,  które
świadczą na rzecz Organizatora usługi księgowe i logistyczne.

4. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez cały okres trwania Konkursu oraz
przez  okres  przedawnienia  roszczeń  cywilnych  lub  podatkowych.  W  sytuacji  wyrażenia
przez Uczestnika zgody na komunikację marketngową dane będą przechowywane do mo-
mentu jej wycofania przez Uczestnika.

5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunię-
cia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec prze-
twarzania.

6. Organizator informuje, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana
w każdym momencie, jednak wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na ważność czynności
przetwarzania, które zostały podjęte przed wycofaniem zgody.

7. Organizator informuje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, który kontro-
luje sposób przetwarzania danych osobowych.

§8.Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej

htps://facetpo40.pl/co-gdzie-kiedy/whisky-live-warsaw-2018/
2. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym

regulaminie. 
3. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub

niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie. 
4. Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora z odpowiedzialności z tytułu naruszenia

przepisów prawa lub praw osób trzecich, w przypadku kiedy takie naruszenie stanowiło bę-
dzie zgłoszenie udziału w Konkursie przez Uczestnika lub inne działanie lub zaniechanie
Uczestnika związane z Konkursem. 

5. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem, mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie
naruszy praw nabytych uczestników konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania
zmienionej  wersji  regulaminu  na  stronie  internetowej  htps://facetpo40.pl/co-gdzie-
kiedy/whisky-live-warsaw-2018/.

Warszawa, 2.10.2018
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