
REGULAMIN KONKURSU „Twój dzień z Bridget Jones” 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Twój dzień z 

Bridget Jones” („Konkurs”) oraz zasady jego przebiegu, wyłaniania Laureatówa., a także nadzoru 

nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").  

2. Organizatorem Konkursu jest  Filmostrada sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Sztabowej 

87/3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod 

nr KRS: 0000268930, NIP 899267023, REGON 020978316 zwana dalej „Organizatorem” 

Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Organizator jest jednocześnie wydającym 

Nagrody. 

3. Współorganizatorem Konkursu jest Empik S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 

116/122, 00-017 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000636785, posiadająca NIP 5260207427, REGON 011518197 zwana dalej  

„Współorganizator” albo „Empik”.. 

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Internet. Konkurs 

przeprowadzony jest za pomocą posta w serwisie Facebook, dostępnego na profilu Empik (dalej: 

„Post”). 

5. Czas trwania Konkursu: od 13.02.2017 r. od godziny 18:00 do 16.02.2017 do godziny 23.59. 

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany 

z serwisem społecznościowym Facebook® ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis 

Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz 

skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym 

wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®. 

7. Konkurs nie jest grą losową, loteria fantową, zakładem wzajemnym ani loteria promocyjną, których 

wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 

r. 
8. Konkurs ma na celu promocję i zachęcenie użytkowników do aktywności w obszarze marki Empik. 

9. Każdy z Uczestników przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał i akceptuje warunki 

Regulaminu Konkursu 

 

§2 

Uczestnicy oraz Zgłoszenia 

1. Udział mogą wziąć jedynie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz 

posiadające, 

zwane „Uczestnikami”, które: 

a) są osobami fizycznymi, pełnoletnimi, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. 

Osoby niepełnoletnie  od 13 lat mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania 

uprzedniej zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo 

w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy taka zgoda została 

udzielona przez opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego 

b) posiadają aktywne konto na portalu Facebook; 

c) wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu i wydania 

Nagród w Konkursie; 



d) wykonają zadanie konkursowe „Opisz swój wymarzony dzień w towarzystwie Bridget 

Jones.” i umieszczą odpowiedź w komentarzu pod Postem. 

 

2. W ramach danego Konkursu Uczestnik może wysłać jedno Zgłoszenie Konkursowe. 

3. Zgłoszenie  i uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.  

4. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i 

osobiste do zgłoszenia konkursowego. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiarygodnej 

informacji, że Zgłoszenie nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator 

zastrzega sobie prawo usunięcia takiego Zgłoszenia.  

5. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, 

naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, 

które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia, które nie 

spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Jury podczas wyłaniania 

zwycięzców. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego zgłoszenia.  

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Współorganizatora, osoby 

współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. 

Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców 

małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

 

§3 

Istota konkursu 

1. Przedmiotem zadania konkursowego jest przesłanie w trakcie trwania Konkursu w odpowiedzi na 

Post opisu swojego wymarzonego dnia w towarzystwie Bridget Jones („Zgłoszenie Konkursowe”). 

2. Dostarczanie Zgłoszeń Konkursowych jest możliwe jedynie w czasie trwania Konkursu.  

3. Po zakończeniu Konkursu, Jury, spośród wszystkich Uczestników wyłoni 6 Uczestników, którzy 

otrzymają Nagrodę („Zwycięzcy’).. 

4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznanych Nagrodach w ciągu 24 godzin od daty zakończenia 

w odpowiedzi na post pod nagrodzonymi zgłoszeniami konkursowymi. 

5. Powiadomiony o wygranej Zwycięzca powinien odpowiedzieć na adres Współorganizatora 

[konkurs@empik.com] w terminie 10 dni od zamieszczenia ogłoszenia o wynikach, , podając imie i 

nazwisko, adres pocztowy, na który ma być przesłana nagroda oraz numer telefonu. Brak odpowiedzi 

w ww. terminie będzie traktowany, jako rezygnacja z nagrody. 

6. Wyłączona od udziału w Konkursie będzie osoba, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że 

podejmowała działania lub zaniechania, jakie w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi 

obyczajami, mogły zapewnić tej osobie przewagę nad innymi Uczestnikami. 

 

 

§4 

Ocena zgłoszenia konkursowego i nagrody 

1. Do wyłonienia Zwycięzców Konkursu Organizator powoła jury („Jury”). 

2. Kryterium wyboru Laureatów przez Jury oraz podstawą przyznania Zwycięzcom nagród jest 

oryginalność i kreatywność Zgłoszenia Konkursowego. 



3. Nagrodami w Konkursie są: 

 za zajęcie I miejsca – weekend dla dwóch osób  w Hotel BoniFaCio SPA & Sport Resort w Sohocinie 

o wartości: 2000 złotych.  Nagroda obejmuje: 2 noce w pokoju z widokiem na Puszczę Wkrzańską, 

Śniadanie w formie bogatego bufetu, Kolację w formie bufetu, Bezpłatne korzystanie z basenu 

rekreacyjnego, Bezpłatne korzystanie ze strefy Wellness (sauna parowa, sauna sucha, jacuzzi, 

prysznic wrażeń, pokój relaksu).  

 za zajęcie II - VI miejsca - filmu „Bridget Jones 3” na DVD oraz zestaw kosmetyków marki Bonigree  

tj. nagroda o łącznej wartości 100 złotych.  

(„Nagrody”). 

4. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania 

Nagrody Uczestnikowi, którego Zgłoszenie Konkursowe zajmie kolejne miejsce w rankingu 

przygotowanym przez Jury. 

5. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom Konkursu w terminie 7 dni roboczych od zakończenia 

konkursu.  

6. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. 

7. Każdy Uczestnik może zdobyć tylko jedną Nagrodę 

8. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest Organizator. 

9. W przypadku Zwycięzcy I miejsca oprócz nagrody rzeczowej, o której mowa wyżej otrzyma on od 

Organizatora nagrodę pieniężną przeznaczoną na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego 

w wysokości 10% od wartości nagród uzyskanych w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna nie 

zostanie wypłacona Zwycięzcy lecz zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku 

dochodowym osób fizycznych (Dz.U.2012.361) zostanie pobrana przez Organizatora na rzecz 

należnego podatku. 

§5 

Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: Empik S.A. 

ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa z dopiskiem " Reklamacje - Konkurs Empik" , lub w 

formie elektronicznej na adres konkurs@empik.com 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak 

również dokładny opis i powód reklamacji. 

3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), 

w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Jury.  

§6 

Ochrona danych osobowych 



Uczestnik Konkursu, będący osobą fizyczną, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu. Administratorem 

danych osobowych jest Empik S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 116/122, 00-

017 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000005327, posiadająca NIP 5260207427, REGON 011518197. . Dane osobowe Uczestników 

przetwarzane będą w następującym zakresie: imię, nazwisko, pseudonim, adres email, adres 

korespondencyjny oraz numer telefonu. Uczestnik Konkursu ma w każdym czasie prawo wglądu do 

swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe uczestników 

Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia1997 roku o ochronie 

danych osobowych. 

Informujemy, iż zgodnie z postanowieniami 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, 

Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia do Administratora danych osobowych pisemnego, 

umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną 

sytuację oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, 

wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ww. ustawy, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać 

w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi 

danych. 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://facebook.com/empikcom. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia 13.02.2016  do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego 

postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych 

postępowań reklamacyjnych. 

http://facebook.com/empikcom

