REGULAMIN KONKURSU „Mama i Dziecko - nasze najfajniejsze chwile”
§1 ZASADY OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pod nazwą “Nasze najfajniejsze chwile” (zwany dalej
Konkursem) jest Centrum Turystyki Oskar, ul. Plac Wolności 2/4c, 61-738 Poznań,
wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000170322, NIP:
7781443806, REGON: 300501649, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł,
(zwany dalej Organizatorem).
2. Nagrody w konkursie zapewnia Organizator.
3. Uczestnikiem (zwany dalej “Uczestnikiem”) jest osoba, która wzięła udział w konkursie.
§2 REGULAMIN
1. Regulamin Konkursu “Mama i Dziecko - nasze najfajniejsze chwile” (zwany dalej
Regulaminem), określa zasady i warunki uczestnictwa w niniejszym Konkursie.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest uprzednie zapoznanie się przez Uczestnika
z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany
postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie na
stronach serwisu zmienionego, jednolitego tekstu Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania Konkursu bez podania przyczyny.
5. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym
Uczestnikom Konkursu na stronie www.oskar.com.pl oraz w siedzibie Organizatora.

§3 CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i odbywa się od dnia 16.05.2017 r. godziny 00:00
do dnia 24.05.2017 r. godziny 23:59 (jest to ostatni dzień wysyłania zgłoszeń do
Konkursu), (dalej „Okres Konkursu”). O czasie Zgłoszenia decyduje chwila rejestracji
internetowej w systemie komputerowym Organizatora.
2. W konkursie wygrywają 3 osoby, zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie,
a nazwiska zwycięzców zostaną podane do dnia 26.05.2017 r. godziny 23:59.
3. Okres Konkursu nie obejmuje wydania nagród i procedury reklamacyjnej.
§4 WARUNKI UDZIAŁU
1. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.
2. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wieku
uczestników Konkursu i w razie stwierdzenia niepełnoletności lub trudności
z uzyskaniem informacji potwierdzającej wiek, Organizator wykluczy uczestnika
z Konkursu.

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest uprzednie zapoznanie się przez Uczestnika
z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
4. Udział w konkursie oraz podanie danych osobowych są całkowicie dobrowolne.
5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika jest dokonanie zgłoszenia
do udziału w Konkursie (dalej „Zgłoszenie") poprzez: przesłanie do Organizatora
wiadomości mailowej, najpóźniej do dnia 25.05.2017 r. godziny 23:59, zawierającej
następujące dane: imię, nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu, a także zdjęcie
będące zgłoszeniem konkursowym.
6. Prawidłowe wypełnianie Formularza przez Uczestnika polega na: podaniu swoich
danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, tj. imię i nazwisko,
numer telefonu komórkowego adres e-mail oraz zdjęcia konkursowego.
7. Udziału w Konkursie nie mogą brać pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele
Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu
i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej
podmiotami w sposób stały, na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich
najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków
i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
§5 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Organizator przeprowadza Konkurs na profilu Facebook organizatora, a także drogą
mailową.
2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien:
a. przesyłać zgłoszenie konkursowe na adres konkurs@oskar.com.pl
b. przesłać w wiadomości mailowej następujące dane:
 imię i nazwisko,
 numer telefonu kontaktowego,
 adres e-mail,
c. przesłać zdjęcie prezentujące najfajniejsze chwile Mamy i Dziecka
3. Uczestnik Konkursu przesyłając Zgłoszenie do udziału w Konkursie, oświadcza że
przesłana przez niego w Zgłoszeniu Zdjęcie jest wynikiem jego indywidualnej pracy twórczej
oraz, że przysługują mu nieograniczone prawa do Odpowiedzi zgodne z §9 Regulaminu.
4. Jeden Uczestnik może wysłać zgłoszenie jeden raz.
5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu i wyrażeniem
zgody przez Uczestnika na przeniesienie autorskich praw majątkowych, a także zgodę na
wykorzystanie wizerunku zgłoszonego do Konkursu zdjęcia na Organizatora oraz na jego
publikację. Komisja Konkursowa (zwana dalej “Komisją”), dokona oceny zgłoszeń́ ,
uwzględniając w szczególności ich oryginalność́ , atrakcyjność i poczucie humoru kierując się
subiektywną opinią i wyłoni 3 zwycięskie zgłoszenia, które zostaną wyróżnione Nagrodą (dalej
“Nagroda”).
6. Zwycięzcy zostaną wyłonieni do dnia 26.05.2017 r., zgodnie z pkt. 2 §2 Regulaminu oraz
do tego dnia poinformowani.
7. W przypadku niemożliwości skontaktowania się z zwycięzcą Konkursu z przyczyn
niezależnych od Organizatora, pomimo podjęcia co najmniej trzech prób w odstępach nie
mniejszych niż 2 godziny, lub niepełnoletności zwycięzcy na dzień przeprowadzenia rozmowy,
lub odmowy przez zwycięzcę podania danych osobowych umożliwiających przekazanie
Nagrody, zwycięzca traci prawo do otrzymania Nagrody. W razie niepodejmowania rozmowy
telefonicznej przez zwycięzcę uznaje się próbę połączenia telefonicznego za nieudaną po co
najmniej 5 sygnałach telefonicznych oczekiwania na podjęcie rozmowy. Zwycięzca traci
również prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli na podstawie danych osobowych podanych

w trakcie rozmowy okaże się, że zwycięzca już wcześniej wygrał nagrodę w Konkursie, albo
nie spełnia pozostałych warunków Regulaminu.
8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną,
ani na inną nagrodę, ani przeniesienie praw do nagrody na inną osobę.
9. Zwycięzcy Konkursu (I, II i III miejsce) są̨ zwolnieni z zapłaty 10% podatku dochodowego
od osób fizycznych od wygranych Nagród.
§6 NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie są:
 Nagroda za pierwsze miejsce: Voucher w kwocie 1000zł (słownie: tysiąc złotych)
 Nagroda za drugie miejsce: Voucher w kwocie 500zł (słownie: pięćset złotych)
 Nagroda za trzecie miejsce: Voucher w kwocie 200zł (słownie: dwieście złotych)
2. Każdy uczestnik może zdobyć tylko jedną nagrodę.
3. Zwycięzca jest zobowiązany do jednorazowego wykorzystania na okaziciela voucheru do
dnia 30.08.2017r.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w przypadku, gdy z przyczyn
od niego niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.
5. Zwycięzca Konkursu, który otrzymał prawo do Nagrody zostanie poinformowany przez
Organizatora telefonicznie, wykorzystując dane podane podczas wysyłania zgłoszenia
konkursowego, o sposobie, terminie i miejscu odbioru Nagrody. Odbiór Nagrody zostanie
udokumentowany protokołem podpisanym przez Organizatora i Zwycięzcę Konkursu.
§7 KOMISJA KONKURSOWA
1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną grą losową
przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j.
Dz.U. z 2015 r., poz. 612).
2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności
w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób
biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję.
W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§8 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie
Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub
Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
 nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
 zamieszczają w treści nieobyczajne lub naruszające prawa osób trzecich, stosujące
wulgaryzmy, używające treści obrażające mniejszości narodowe, seksualne
i przekonania religijne i seksistowskie.
2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie,
Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem poprzez wskazane przez niego
sposoby komunikacji (np. prowadzić korespondencję mailową); podczas takiego
kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych
informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§9 PRAWO WYKORZYSTANIA WIZERUNKU
1. Uczestnik Konkursu przesyłając Zgłoszenie do udziału w Konkursie, oświadcza, że
przekazuje Organizatorowi prawo do wykorzystania wizerunku, bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzenia. Zgoda obejmuje wykorzystanie i powielanie
wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie zgodnie
z celami, zamieszczonymi w regulaminie konkursu.
§10 PRAWO AUTORSKIE
1. Uczestnik Konkursu przesyłając Zgłoszenie, oświadcza, że jestem autorem
i wyłącznym właścicielem, dostarczonych zdjęć. Uczestnik przekazuje prawa
autorskie w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania,
przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe zdjęć nagrodzonych
i wyróżnionych
na
rzecz
Organizatora bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
04.02.1994 r.) w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania zdjęć techniką
drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej
Organizatora.
§11 PRZETWARZANIE I ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Oskar Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Plac Wolności 2 lok. 4C, 61-738 Poznań, które
będzie zbierać na zasadzie dobrowolności oraz przetwarzać dane osobowe na
zasadach oraz w celach zgodnych z udzielonymi przez Uczestnika zgodami.
2. Dane osobowe będą przetwarzane doraźnie i wyłącznie w celach związanych
przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe tych Uczestników mogą
być również przetwarzane w celach marketingowych oraz przesyłania informacji
handlowej drogą elektroniczną.
3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich
poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
4. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące
dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, telefon kontaktowy. Natomiast do
przekazania nagrody także numer dowodu osobistego oraz numer PESEL.
5. Administrator, o którym mowa w ust. 1 przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.
z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich
danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych
przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału
w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
6. W przypadku wygrania konkursu publikowane będzie imię oraz odpowiedź.

§12 REKLAMACJE
1. Reklamacje dot. Konkursu będą̨ przyjmowane w terminie 7 dni od daty ogłoszenia
wyników, na adres: konkurs@oskar.com.pl.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia
reklamacji Organizatorowi.
3. Uczestnicy Konkursu składający reklamację, zostaną powiadomieni o sposobie jej
rozwiązania w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję. Decyzja
Komisji jest ostateczna.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są
postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie
www.konkurs.oskar.com.pl
3. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
4. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się
z organizatorem pod adresem e-mail: konkurs@oskar.com.pl
5. Uczestnik, poprzez udział w Konkursie, akceptuje niniejszy Regulamin.

