
Regulamin Konkursu „To Cię rozgrzeje” (dalej: „Regulamin”)

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki i zasady przeprowadzenia

konkursu pod nazwą „To Cię rozgrzeje” (dalej: Konkurs) odbywającego się od 14

listopada 2022 do 21 listopada do godziny 23:59 na profilu „Galeria Młociny” na

portalu internetowym Facebook (dalej: „Konkurs”).

2. Organizatorem konkursu jest They.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul.

Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000495738, NIP 521-362-34-89, REGON 145901831 (zwana dalej

„Organizatorem”).

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Berea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000521802 (zwany dalej

„Fundatorem”).

4. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu Facebook, przy

wykorzystaniu postu konkursowego, umieszczonego na profilu Galeria Młociny na

portalu Facebook. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany,

organizowany, ani współorganizowany przez portal internetowy Facebook ani inny

portal z nim związany.

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem

i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy Regulamin nie

wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących

przepisów prawa.

6. Konkurs nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia

19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku, poz.

888).

7. Regulamin Konkursu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia

19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku, poz.

888).



8. Konkurs rozpoczyna się 14 listopada 2022 i trwa do 21 listopada 2022 r. do godziny

23:59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

9. Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

a) konto na portalu internetowym Facebook

użytkownika, zawierające autentyczne dane

– aktywne i publiczne konto 

osobowe danego użytkownika,

zarejestrowane w serwisie pod adresem internetowym www.facebook.com

zgodnie z regulaminem tego serwisu;

b) portal internetowy Facebook – zbiór stron www znajdujących się w domenie 

Instagram.com, funkcjonujących zgodnie z regulaminem tego serwisu.

§2. Uczestnicy

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności

prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego oraz

posiadające konto na portalu internetowym Instagram (zwanymi dalej łącznie

„Uczestnikami", a każdy osobno także „Uczestnikiem").

2. Udziału w Konkursie nie mogą brać członkowie organów lub pracownicy Organizatora

oraz Fundatora, a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby

pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub stałym pożyciu ani rodzice

małżonków lub osób pozostających w stałym pożyciu. Pracownikiem w rozumieniu

Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i

osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.

3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego konta na portalu

internetowym Facebook, niezależnie od tego, ile kont na tym portalu posiada, tzn.

Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia w Konkursie. W przypadku

dokonania przez Uczestnika większej liczby zgłoszeń niż jedno, w Konkursie bierze

udział tylko pierwsze Zgłoszenie. Prace zgłoszone w poprzednich konkursach na profilu

Galerii Młociny nie będą brane pod uwagę przy wyborze Laureatów.

4. Uczestnik nie jest uprawniony do uczestnictwa w Konkursie w jakikolwiek inny sposób

niż w sposób określony w § 3 ust. 3 Regulaminu.

5. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu,

http://www.facebook.com/


b) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu i zakresie 

wskazanym w Regulaminie,

c) wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w zakresie wskazanym w 

Regulaminie.

§3. Przebieg Konkursu

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu (w tym jego zgodnością z Regulaminem)

czuwać będzie komisja konkursowa złożona z 3 (trzech) członków wskazanych przez

Organizatora i Fundatora (zwana dalej: „Komisją Konkursową"). Do zadań Komisji

Konkursowej należy:

a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b) rozstrzygnięcie Konkursu (ocena przesłanych przez Uczestników Zgłoszeń, wybór 

Laureatów Konkursu) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

c) prowadzenie postępowań reklamacyjnych.

2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać następujące zadanie konkursowe:

–wykonać jesienne zdjęcie z nagrodami otrzymanymi w akcji ,,To Cię rozgrzeje”,

najlepiej w ulubionym miejscu w Galerii Młociny oraz umieścić je w komentarzu

pod postem konkursowym udostępnionym na profilu Facebook Galerii Młociny.

Uczestnik uprawniony jest do dokonania Zgłoszenia najpóźniej do dnia 21 listopada

2022 do godz. 23:59. Zgłoszenia dokonane po terminie wskazanym w zdaniu

poprzedzającym nie będą brały udziału w Konkursie.

3. Nie będą uwzględniane i oceniane w Konkursie Zgłoszenia Uczestników, którzy

naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:

a) Zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami, a w

szczególności zawierające treści agresywne, wulgaryzmy, treści obraźliwe,

rasistowskie, czy promujące agresję;

b) Zgłoszenia godzące w wizerunek Organizatora lub Fundatora lub Galerii Młociny

lub osób trzecich,

c) Zgłoszenia dokonane w inny sposób niż wskazany w ust. 2 powyżej,



d) Zgłoszenia dokonane z naruszeniem ust. 4 poniżej lub § 2 ust. 3 Regulaminu.

4. W celu uniknięcia wątpliwości, Zgłoszenie w Konkursie musi być dokonane

samodzielnie przez Uczestnika tj. bez użycia programów lub robotów

komputerowych (w tym jakichkolwiek automatów/botów). W Konkursie

niedozwolone są działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i

zasad Konkursu m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego

poruszanie się po portalu internetowym Instagram.

pieniężna

§4. Zasady wyboru Laureatów oraz przyznawania Nagród

1. W wyniku przeprowadzonego Konkursu wskazanych zostanie 3 (trzech) laureatów

(dalej także łącznie: „Laureaci” lub indywidualnie „Laureat”) spośród wszystkich

Uczestników, którzy otrzymają nagrody, o których mowa poniżej.

2. Laureatami Konkursu zostanie 3 (trzech) Uczestników, którzy spełnią wszystkie

warunki udziału w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie oraz których

odpowiedź na Zadanie konkursowe wybierze Komisja Konkursowa. Przy ocenie

Zgłoszenia Komisja Konkursowa bierze pod uwagę łącznie wszystkie następujące

kryteria:

a. Najbardziej kreatywne zdjęcie oraz odpowiedź na pytanie,

b. Inwencja twórcza Uczestnika i oryginalność przy wykonywaniu zadania,

c. Najciekawsze i najbardziej wyróżniające się wykonanie Zadania Konkursowego,

d. zgodność Zgłoszenia z Regulaminem.

3. Nagrodami w konkursie dla każdego z trzech Laureatów są: 3 (trzy) zestawy (jeden 

zestaw dla każdego Laureata) zawierające:

(i) podwójny bilet do Multikina o wartości 55,80zł brutto wraz z dodatkową nagrodą

̨ o wartości 11,1% nagrody głównej, która nie zostanie wypłacona

Laureatowi i zostanie przeznaczona na poczet zryczałtowanego podatku

dochodowego.

(ii) 4 vouchery na burgera Whooper w Burger King o wartości 71,96zł brutto wraz z

dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 11,1% nagrody głównej, która nie zostanie

wypłacona Laureatowi i zostanie przeznaczona na poczet zryczałtowanego podatku

dochodowego.



(iii) 2 vouchery do restauracji Do Kwadratu w Galerii Młociny o wartości 60zł brutto

wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 11,1% nagrody głównej, która nie

zostanie wypłacona Laureatowi i zostanie przeznaczona na poczet zryczałtowanego

podatku dochodowego.

(iiii) ręcznik szybkoschnący o wartości 30zł brutto wraz z dodatkową nagrodą

pieniężną o wartości 11,1% nagrody głównej, która nie zostanie wypłacona Laureatowi

i zostanie przeznaczona na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego.

(iiiii) voucher do H&M o wartości 50zł brutto (Warunki korzystania z Karty

podarunkowej znajdują się na : https://www2.hm.com/pl_pl/customer-service/gift-

card/gift-card.html) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 11,1% nagrody

głównej, która nie zostanie wypłacona Laureatowi i zostanie przeznaczona na poczet

zryczałtowanego podatku dochodowego.

4. Nagroda w Konkursie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem

dochodowym od osób fizycznych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób

fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1387). Dodatkowa nagroda

pieniężna bedąca integralną częścią Nagrody potrącona zostanie przez Organizatora przed

wydaniem Nagrody Laureatowi i przekazana do właściwego urzędu skarbowego

tytułem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.

5. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody

na osoby trzecie.

6. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pienież̨ ny lub rzeczowy ani obrotowi

handlowemu.

7. Po wyłonieniu Laureatów zgodnie z ust. 2 powyżej, w dniu 23 listopada 2022 na

Facebooku Galerii Młociny zostaną opublikowane wyniki w komentarzu pod postem 

konkursowym.

8. Nierozdysponowane Nagrody pozostają do dyspozycji Fundatora.

9. Przekazanie przez Laureata prawa do Nagrody osobom trzecim lub jej wymiana na 

równowartość pieniężną lub nagrodę innego rodzaju, nie są możliwe.

10. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

Nagrody.

§5. Odbiór Nagród

1. Po ogłoszeniu wyników Konkursu, w trybie wskazanym w § 4 ust. 5 Regulaminu,

nagrody będzie można odebrać w terminie od dnia 24.11.2022 do 01.12.2022 w

Punkcie Info w Galerii Młociny.

https://www2.hm.com/pl_pl/customer-service/gift-card/gift-card.html


2. Nieodebranie nagród w podanym terminie równoznaczne jest z rezygnacją z Nagrody.

Nagroda/nagrody (zestaw nagród/zestawy nagród) pozostają do dyspozycji

Organizatora.

3. Laureaci zobowiązani są do podania przy odbiorze Nagród w Punkcie Info w Galerii

Młociny danych kontaktowych i adresowych. Laureaci otrzymają do wypełnienia

formularz, który zobowiązani będą uzupełnić poprzez wpisanie danych niezbędnych

do rozliczenia podatkowego i przekazania nagród, tj.: adres rozliczenia podatkowego,

adres zamieszkania.

§6. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące przebiegu lub przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane

w formie pisemnej lub mailowej na adres email: they@they.pl, z dopiskiem

"Reklamacja – Konkurs Galeria Młociny”.

2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację i kontakt z osobą

składającą reklamację, opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji oraz

żądanie, w miarę możliwości uzasadnienie.

3. Komisja rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu i udziela na nie

odpowiedzi w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Odpowiedź

zostanie udzielona w takiej samej formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.

§7. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:

„RODO”) jest They.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-673 Warszawa, ul.

Konstruktorska 12), e-mail: iod@they.pl.

2. Administrator niniejszym informuje, że dane osobowe podane (przekazane) w związku

z organizacją Konkursu przetwarzane są:

a) w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym umożliwienia Uczestnikom wzięcia

udziału w Konkursie i obsługi zgłoszeń Uczestników oraz w celu ogłoszenia

wyników Konkursu i przekazania nagród, a także udzielonej licencji, o której mowa

w § 8 niniejszego Regulaminu - podstawą prawną przetwarzania danych

osobowych jest uzasadniony interes Administratora, a więc art. 6 ust. 1 lit. f

mailto:info@performance-media.pl
mailto:iod@they.pl


RODO, którym jest działanie związane z ogłoszonym Konkursem i zgodnie z

Regulaminem,

b) w celu rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia i dochodzenia lub obrony przed

ewentualnymi roszczeniami, archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją

promocji, tworzenia analiz lub statystyk, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i

systemów informatycznych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych

jest realizacja wskazanych prawnie uzasadnionych interesów administratora

danych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

c) w celach dokonania rozliczeń związanych z przeprowadzeniem Konkursu

(podatkowych i księgowych), wykonania obowiązków wynikających z RODO,

zapewnienia rozliczalności (wykazania wykonania obowiązków prawnych),

rozpatrywania reklamacji oraz wykonania innych obowiązków wynikających z

powszechnie obowiązujących przepisów prawa - podstawą prawną przetwarzania

danych osobowych jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na

Administratorze, a więc art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

3. Podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu poczty

elektronicznej, numeru telefonu jest warunkiem koniecznym dla udziału Uczestnika w

Konkursie oraz rozpatrywania reklamacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem

możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Dodatkowe dane od Laureatów Konkursu są

również potrzebne ze względu na obowiązujące przepisy prawa podatkowego i

księgowego dla celów rozliczeń z wydanych nagród. W pozostałym zakresie podanie

danych jest dobrowolne.

4. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą:

a) w przypadku prowadzenia Konkursu - przez okres organizacji i prowadzenia

Konkursu, aż do czasu rozstrzygnięcia Konkursu i przekazania nagród,

b) w przypadku rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia i dochodzenia lub obrony

przed ewentualnymi roszczeniami - przez cały okres prowadzenia Konkursu, do

czasu jego rozstrzygnięcia i przyznania nagród, a po tym czasie przez okres i w

zakresie przewidzianym przepisami prawa, do czasu wygaśnięcia ewentualnych

roszczeń wynikających z Konkursu,



c) w przypadku dokonywania rozliczeń związanych z przeprowadzeniem Konkursu -

przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa tj. 5 lat od końca roku

obrachunkowego,

d) w przypadku prowadzenia działań marketingowych - przez okres trwania

udzielonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych

drogą elektroniczną, do czasu wycofania tej zgody lub do czasu zgłoszenia

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Uczestnika dla tego

celu,

e) w celach związanych z realizacją licencji - do czasu jej wygaśnięcia, a więc po

okresie 5 lat dnia wykonania zadania konkursowego,

f) archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją promocji, tworzenia analiz lub

statystyk, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych - przez

okres 5 lat od uzyskania danych,

g) wykonania pozostałych obowiązków prawnych Administratora - przez czas

wymagany przez obowiązujące przepisy prawa lub do czasu wykonania tych

obowiązków, nie dłużej niż przez czas w jakim Administrator może ponieść

konsekwencje prawne niewykonania obowiązku.

Dane osobowe Uczestników Konkursu są niezwłocznie usuwane po upływie okresów,

które zostały wskazane powyżej.

5. Odbiorcami danych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych

osobowych na podstawie przepisów prawa, Fundator, podmiot, przewoźnicy lub

pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora, podmioty wspierające

administratora w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych -

także w kampaniach marketingowych, dostawcy usług hostingu lub usług

teleinformatycznych, dostawcy usług prawnych i doradczych, dostawcy usług

księgowych, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym

wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera,

podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu.

6. Uczestnikom przysługują prawa do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - na zasadach

określonych w art. 15-21 RODO,



b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie

prawnie uzasadnionego interesu, w związku ze szczególną sytuacją osoby

wnoszącej sprzeciw, a w przypadku, gdy dane przetwarzane są na potrzeby

marketingu bezpośredniego - prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym

momencie,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważają, że przetwarzanie

danych osobowych narusza prawo.

7. Zasadniczo Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar

Gospodarczy (dalej: „EOG”). Biorąc pod uwagę świadczenie usług przez

podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz

infrastruktury IT, stosowania niektórych rozwiązań technologicznych strony

internetowej i sposobu jej funkcjonowania oraz analizy funkcjonowania strony

internetowej, możliwe jest zlecenie wykonywania określonych czynności bądź zadań

informatycznych zaaprobowanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może

powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Przekazywanie danych odbywa się

do państw członkowskich zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej o zapewnianiu

odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych w tych państwach albo do innych

państw spoza EOG na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule

umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską oraz z zastosowaniem

dodatkowych zabezpieczeń, zapewniających bezpieczeństwo danych. Istnieje

możliwość uzyskania kopii danych przekazywanych do państw spoza EOG po

kontakcie z administratorem.

8. Dane osobowe Uczestników dla potrzeb realizacji wysyłki ofert promocyjnych czy w

zakresie działania strony internetowej, takich 

Administrator może dokonywać profilowania.

produktami Uczestnicy mogą być Państwo

jak analizy ruchu, ofertowania,

Polega ono na ocenie, jakimi

zainteresowani, na podstawie

podejmowanych na Stronie Konkursowej działań. Profilowanie, którego administrator

dokonuje, nie skutkuje podejmowaniem automatycznych decyzji wywołujących

wobec Uczestników skutki prawne lub wpływających na Uczestników w podobnie

istotny sposób, a ma pomóc administratorowi w lepszym dostosowaniu produktów i

akcji promocyjnych do oczekiwań konsumentów.



§8. Licencja

1. Uczestnik przystępując do Konkursu i dokonując Zgłoszenia wyraża zgodę na

nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora na profilu Galerii Młociny na portalach

Instagram (w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu i poinformowania o

wynikach Konkursu) jego Zgłoszenia w Konkursie, o którym mowa w § 3 u s t . 2

Regulaminu oraz 

Zgłoszeniu.

2. Przystępując do

wizerunku Uczestnika utrwalonego na  zdjęciu zawartego w

Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem

Zgłoszenia do Konkursu i przysługują mu autorskie prawa osobiste oraz majątkowe do

niego. Uczestnik oświadcza również, że zgłoszenie nie narusza jakichkolwiek praw ani

dóbr osobistych osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa, a także

zobowiązuje się zwolnić Organizatora lub Fundatora z wszelkiej odpowiedzialności z

tytułu naruszenia tych praw, przepisów prawa oraz z odpowiedzialności związanej z

nieprawdziwością niniejszego oświadczenia.

3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszenie się do Konkursu i wykonanie zadania

konkursowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu bez

konieczności składania dodatkowych odrębnych oświadczeń i jest równoznaczne ze

złożeniem przez Uczestnika oświadczenia i zobowiązania w następującym zakresie:

(i)zadanie konkursowe jest indywidualną twórczością Uczestnika, (ii) Uczestnik

dysponuje wszelkimi prawami do zadania konkursowego i nie jest ono ograniczone

ani obciążone prawami na rzecz osób trzecich, (iii) Uczestnik wyraża zgodę na

rozpowszechnianie zadania konkursowego do celów związanych z Konkursem, (iv)

wykorzystanie przez Organizatora lub Fundatora zadania konkursowego zgodnie z

postanowieniami Regulaminu nie naruszy praw osób trzecich lub dóbr osobistych

osób trzecich lub innych praw, (v) Uczestnik akceptuje i wyraża zgodę na

wykorzystanie zadania konkursowego zgodnie z celami Konkursu i wyraża zgodę na

opublikowanie zadania konkursowego, a także wyraża zgodę na wykorzystanie

zadania konkursowego do ewentualnych innych potrzeb związanych z Konkursem, (vi)

Uczestnik akceptuje i wyraża zgodę na wykorzystanie zadania konkursowego w social

mediach Organizatora lub Fundatora, według swobodnego uznania Organizatora lub

Fundatora.



4. Uczestnik zrzeka się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem

wykorzystania zadania konkursowego.

5. Uczestnik bezwarunkowo udziela Organizatorowi oraz Fundatorowi niewyłącznej

bezpłatnej licencji na korzystanie z zadania konkursowego w związku z celami

Konkursu, także do ewentualnych wszelkich innych potrzeb Organizatora lub

Fundatora, w tym potrzeb reklamowych lub marketingowych w dowolnych mediach,

przy czym licencja zostaje udzielona bez ograniczeń ilościowych i terytorialnych, na

okres 5 lat od dnia wykonania zadania konkursowego w zakresie autorskich praw do

wykorzystania zadania konkursowego w związku z organizowanym Konkursem na

wystawiania, wyświetlania, użyczania lub  najmu,  publikowania,

następujących polach eksploatacji: wprowadzania do obrotu publicznego,

nadawania,

reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie, na stronach

www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub

bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych, na plakatach, w prasie,

materiałach marketingowych, reklamach), utrwalania i zwielokrotnianie zadania

konkursowego dla celów wytwarzania egzemplarzy, przy wykorzystaniu wszelkich

znanych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego

oraz techniką cyfrową i jednocześnie udziela zezwolenia na tworzenie opracowań

zadania konkursowego, jego zmian, przeróbek i modyfikacji oraz połączenie zadania

konkursowego z innymi zadaniami konkursowymi lub innymi utworami. Tym samym

Uczestnik zgadza się na udostępnianie i rozpowszechnianie zadania konkursowego w

różnych miejscach m. in. na portalach społecznościowych Organizatora i Fundatora.

6. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora lub Fundatora swoich

autorskich praw osobistych do Zadania Konkursowego.

§9. Postanowienia końcowe

1. Warunkiem wydania danemu Laureatowi nagrody jest wypełnienie przez niego 

wszystkich warunków określonych w Regulaminie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak należytego świadczenia usług 

dostępu do Internetu przez operatora, z którym Uczestnik zawarł stosowną umowę.

3. Regulamin Konkursu jest dostępny stronie www Galerii Młociny oraz w siedzibie 

Organizatora.



4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać na profilu marki

Galeria Młociny na Instagramie. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 5 (pięciu) dni

roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora pytania.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy

Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.11.2022 roku.

7. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do

przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie

warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

Warszawa, dnia 14.11.2022 roku


