REGULAMIN KONKURSU „Poczta Pełna Korzyści”
z dnia 3 sierpnia 2017 roku
„Regulamin”

§ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Poczta Pełna Korzyści”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Mind
Progress Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 51-140), przy ul. Tadeusza
Zelenaya 20A, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest przeprowadzany w strefach rozmieszczonych w 7 (siedmiu) lokalizacjach:
Gdańsk – plaża-molo w Gdańsku Brzeźno, Ciechocinek – ul. Zdrojowa przy deptaku sław,
Kołobrzeg – plaża centralna, Łeba – wejście na plażę A, przy hotelu Neptun,
Władysławowo – wejście na plażę nr 1, przy porcie, Mrągowo – plaża miejska,
Ustka – deptak główny (dalej: „Strefy”).
3. Każda strefa będzie wyposażona między innymi w namiot Banku Pocztowego, fotościankę,
leżak, dmuchane puf i inne.
4. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie
są informacjami udostępnianymi Administratorowi i Organizatorowi, zgodnie
z postanowieniami § V Regulaminu.
5. Tekst Regulaminu jest dostępny w sieci komputerowej Internet pod adresem URL:
http://www.pocztapelnakorzysci.envelo.pl oraz www.pocztapelnakorzysci.pl.
6. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem i podlega przepisom prawa
polskiego.
7. Fundatorem nagród jest Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
8. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919 i n.
Kodeksu cywilnego.
§ II.
UCZESTNICY
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3
poniżej – może być osoba fizyczna, która łącznie:
a) ukończyła 13 rok życia;
b) posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
c) posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;
d) posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku – zgodnie
z regulaminem Facebooka (URL: https://www.facebook.com/legal/terms) lub na
Instagramie
–
zgodnie
z
regulaminem
Instagrama
(URL:
https://help.instagram.com/478745558852511) (dalej: „Konto”);
e) spełni warunki, o których mowa w ust. 3 poniżej i § III ust. 2 Regulaminu.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (bez względu na formę zatrudnienia),
współpracownicy lub przedstawiciele: Organizatora, Fundatora nagród, Administratora
oraz pozostałych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu
i przeprowadzeniu Konkursu, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie
się na potrzeby Konkursu: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców
współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
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§ III.
CZAS I WARUNKI KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 03.08.2017 roku o godzinie 09:00 i kończy 26.08.2017 roku
o godzinie 19:00, przez co rozumie się moment, do którego Uczestnicy mają prawo
zgłaszać Zdjęcie określone w ust. 3 poniżej.
2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:
a) wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 3 poniżej;
b) zapoznanie się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu;
c) udzielenie zgody – zgodnie z postanowieniami § IV ust. 14.
3. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu przez Uczestnika zdjęcia w Strefie (dalej:
„Zdjęcie”), zamieszczenie przez Uczestnika Zdjęcia na jego Koncie na Facebooku lub
Instagramie (w trybie publicznym) i oznaczenie tego Zdjęcia hashtagiem
#pocztapelnakorzysci, z zastrzeżeniem, że Strefy są otwarte w godzinach od ok. godziny
09:00-10:00 do ok. godziny 18:00-19:00
4. Przesłanie Zdjęcia jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest wyłącznym
twórcą tego Zdjęcia i/lub że Uczestnikowi przysługuje do niego (jako całości)
nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne, a także
iż Zdjęcie nie narusza praw autorskich osób trzecich, uprawnień jakiejkolwiek osoby
związanych z rozpowszechnianiem jej wizerunku, jest wolne od niedozwolonych
zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić
Organizatora lub Administratora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu
eksploatacji Zdjęcia na polach eksploatacji wymienionych w ust. 6 poniżej. Przesyłając
zdjęcie, każdy Uczestnik godzi się również i oświadcza, że Zdjęcie będzie wykorzystywane
przez Organizatora i/lub Administratora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych
w zakresie związanym z organizacją Konkursu.
5. Przesyłając Zdjęcie, Uczestnik godzi się i oświadcza, że w przypadku otrzymania Nagrody
(§ IV. Regulaminu) w zamian za tę Nagrodę przechodzą na Organizatora, bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych, wszelkie majątkowe prawa autorskie do Zdjęcia oraz
utrwalonego na tym zdjęciu wizerunku Uczestnika. Przeniesienie praw autorskich zachodzi
na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie i utrwalanie zapisu
magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, użyczanie oraz wprowadzanie do
obrotu, tak oryginału, jak i kopii, rozpowszechnianie, w szczególności w sieci
komputerowej Internet, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na
liczbę nadań, emisji, używanie Zdjęcia w różnych formach wydawniczych
i multimedialnych, w tym w reklamach i promocji, publiczne udostępnianie Zdjęcia w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym,
wprowadzanie do pamięci komputera. Powyższe zostanie potwierdzone w pisemnym
oświadczeniu Laureata podpisanym przy czynności protokolarnego odbioru Nagrody
w Konkursie, o którym mowa w § IV. ust. 19 Regulaminu).
Organizator nabywa te prawa z chwilą wydania Uczestnikowi Nagrody (§ IV. Regulaminu)
na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego. Uczestnikowi nie przysługuje
wynagrodzenie za korzystanie przez jakikolwiek podmiot ze Zdjęcia na każdym odrębnym
polu eksploatacji.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminami Facebooka
lub Instagrama, w szczególności Uczestników, którzy:
a) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Facebooka lub Instagrama;
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich;
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook lub Instagram w celu uniknięcia
weryfikacji wieku;
d) nie spełnią któregokolwiek z wymogów uczestnictwa wskazanych w Regulaminie.
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7. Organizator w sytuacjach, o których mowa w ust. 6 powyżej, niezwłocznie prześle
powiadomienie o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu do Uczestnika zgodnie
z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi przez Facebook i/lub Instagram.
§ IV.
ZWYCIĘZCY I NAGRODY
1. Zwycięzcami konkursu będą uczestnicy, których zdjęcia zostaną ocenione jako najbardziej
atrakcyjne i kreatywne na tle Strefy.
2. W każdym Rozdaniu zwycięzców wyłaniać będzie koordynator akcji monitorujący konkurs
online, wybierając jednocześnie nagrodę dla każdego ze zwycięzców.
3. Wyłanianie zwycięzców Konkursu będzie się odbywało w godzinach otwarcia Stref
określonych w § III ust. 3 Regulaminu w odstępach godzinnych (dalej: „Rozdanie”).
4. W ciągu każdego dnia trwania konkursu zostanie przeprowadzonych od 5 do 8 Rozdań.
5. We wszystkich rozdaniach zostanie wyłonionych łącznie maksymalnie 150 zwycięzców.
6. Uczestnik może zostać wyłoniony jako zwycięzca wyłącznie jeden raz w czasie trwania
Konkursu.
7. Każdemu wyłonionemu zwycięzcy przysługuje tyko 1 (jedna) nagroda.
8. W ramach każdego z Rozdań koordynator skontaktuje się z laureatem poprzez wysłaną
wiadomość na profil Instagram i Facebook laureata. Nagrody będą wydawane przez
hostessę w Strefie, po okazaniu otrzymanej wiadomości.
9. Nagrodami w Konkursie są:
a)
piłka plażowe o wartości 10,21 zł w ilości 50 (pięćdziesięciu) w każdym dniu
trwania Konkursu oraz kwota pieniężna w wysokości 1,00 zł. Łączna wartość nagrody
wynosi 11,21 zł
b)
latarka z karabińczykami o wartości 8,98 zł w ilości 20 (dwudziestu) w każdym
dniu trwania Konkursu oraz kwota pieniężna w wysokości 1,00 zł. Łączna wartość
nagrody wynosi 9,98 zł
c)
bidon o wartości 9,84 zł w ilości 30 (trzydziestu) w każdym dniu trwania Konkursu
oraz kwota pieniężna w wysokości 1,00 zł. Łączna wartość nagrody wynosi 10,84 zł
d)
frisbee o wartości 9,84 zł w ilości 50 (pięćdziesięciu) w każdym dniu trwania
Konkursu oraz kwota pieniężna w wysokości 1,00 zł. Łączna wartość nagrody wynosi
10,84 zł
10. Nagroda składa się z nagrody rzeczowej oraz nagrody pieniężnej, która zostanie
przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych. Nagrody z tytułu
uczestnictwa w Konkursie zostaną opodatkowane 10 % zryczałtowanym podatkiem
dochodowym, który Fundator obliczy i odprowadzi do urzędu skarbowego.
11. Każdy zwycięzca przed wydaniem mu nagrody zostanie poproszony o złożenie
następującego oświadczenia o treści „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne
i nieodwołalne korzystanie z mojego wizerunku przez Organizatora i Administratora oraz
umieszczanie mojego wizerunku w materiałach marketingowych Organizatora
i Administratora. Udzielam Organizatorowi i Administratorowi zezwolenia na korzystanie z
wizerunku na następujących polach eksploatacji w zakresie rozpowszechniania mojego
wizerunku - publiczne udostępnianie mojego wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za
pośrednictwem takich mediów jak: Internet.”
12. Wyrażenie przez zwycięzcę zgody, o której mowa w ust. 11 powyżej jest warunkiem
dokonania odbioru nagrody, zgodnie z ust. 15 poniżej.
13. Każda nagroda wydawana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie
może żądać wymiany wygranej Nagrody na inną nagrodę.
14. Nagrodę otrzymuje zwycięzca, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli przed odbiorem Nagrody
nastąpiły okoliczności, o których mowa w § III. ust. 7 Regulaminu, wówczas ponownie
odpowiednio stosuje się procedurę określoną w ust. 1 i 7 powyżej.
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15. Nagrodę będzie można odebrać w Strefie każdego dnia, w którym konkurs został
ogłoszony, do godz.19, po spełnieniu warunku określonego w § IV ust. 11 i 12 powyżej.
Po tym terminie nagroda nie będzie podlegać wydaniu.
16. Z wydania nagrody spisuje się protokół odbioru.
§ V.
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Bank Pocztowy S.A. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 17 (dalej: „Administrator”). Administrator powierza
przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi.
2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w celu uczestnictwa w Konkursie stosownie
do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne
do przeprowadzenia Konkursu.
§ VI.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji
dotyczącej sposobu przeprowadzenia Konkursu w terminie 14 dni od ogłoszenia jego
wyników zgodnie z § IV ust. 12 Regulaminu. Reklamacje wniesione po upływie
powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie na piśmie do siedziby Organizatora na
adres: ul. Tadeusza Zelenaya 20A, 51-140 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „Konkurs
Poczta Pełna Korzyści REKLAMACJA”.
3. Reklamacje zgłoszone drogą ustną, pocztą elektroniczną itp. nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacja winna zawierać dokładne dane reklamującego (imię, nazwisko reklamującego,
adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, przyczynę reklamacji oraz
żądanie, jakiego domaga się reklamujący).
5. Reklamujący zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą listu
poleconego w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji na adres określony
w ust. 2 powyżej.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne podanie przez reklamującego
Jego danych, uniemożliwiające ustosunkowanie się do reklamacji.
§ VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach
internetowych: www.pocztapelnakorzysci.envelo.pl oraz www.pocztapelnakorzysci.pl.
2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu
zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Konkursie.
3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa
do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu,
a w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, niezłożenie lub
złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa 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.
5. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany postanowień Regulaminu w trakcie
trwania Konkursu, przy czym Organizator zawiadomi o zmianie Regulaminu
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z jednodniowym (1) wyprzedzeniem zamieszczając stosowną informację w sieci
komputerowej Internet pod adresami URL: www.pocztapelnakorzysci.envelo.pl oraz
www.pocztapelnakorzysci.pl. Zmiana Regulaminu nie może wpływać negatywnie na
warunki uczestnictwa w Konkursie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte
przez Uczestnika przed zmianą Regulaminu.
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