
REGULAMIN KONKURSU 

„Prześlij zdjęcie – wygraj zestaw 5 gier planszowych ” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa warunki i zasady, na jakich odbywa 

się konkurs pod nazwą „Prześlij zdjęcie – wygraj zestaw 5 gier planszowych” 

(„Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Empik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Marszałkowskiej 116/122, 00-017 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000636785, NIP: 526-020-74-27, kapitał zakładowy 275 388 578,00 PLN  

opłacony w całości, („Organizator”) 

3. Czas trwania konkursu: Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.05.2017 r. i trwa do 

dnia 29.05.2017 r. Termin nadsyłania zdjęć upływa w dniu 29.05.2017 r. 

4. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, które mają ukończone 18 lat lub osoby, które 

ukończyły w dniu rozpoczęcia Konkursu 13 lat i posiadają pisemną zgodę 

rodzica lub opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie. W przypadku 

osób niepełnoletnich zgodę przedstawiciela ustawowego należy okazać  na 

żądanie Organizatora. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację 

Regulaminu. 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, 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. 

6. Konkurs jest z dziedziny kultury i sztuki. 

7. Konkurs ma na celu promocję i zachęcenie użytkowników do aktywności 

w obszarze marki Empik. 

II. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie obowiązywania Konkursu 

przesłać zdjęcie swojej rodziny lub przyjaciół z ulubioną grą planszową na 

adres: konkurs@empik.com razem z imieniem i nazwiskiem Uczestnika 

Konkursu. W treści maila należy podać imię i nazwisko Uczestnika. 

2. W ramach Konkursu Uczestnik może przesłać dowolną liczbę zdjęć. 

3. Przesłane zdjęcia powinny być wyłącznym dziełem Uczestnika, do których 

przysługują mu prawa autorskie w rozumieniu ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. Zdjęcia, które nie spełniają powyższych warunków nie 

będą brane pod uwagę przez Jury podczas wyłaniania zwycięzców. 

4. Zgłoszone przez Uczestnika zdjęcia nie mogą naruszać praw osób trzecich, 

w szczególności praw z zakresu własności intelektualnej oraz dóbr osobistych 

osób których wizerunek został utrwalony na przesłanych zdjęciach.  

5. Uczestnik zobowiązany jest uzyskać zgodę wszystkich osób, których 

wizerunek został utrwalony na przesłanych zdjęciach do celów Konkursu 
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opisanych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązany jest na każde 

żądanie Organizatora przedstawić zgodę tych osób na piśmie.  

6. Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji Uczestnika w razie 

uzyskania przez Organizatora informacji o naruszeniu przez Uczestnika praw 

osób trzecich. 

7. Kryteria oceny, którymi kierować się będzie Jury to tematyka zadania 

konkursowego, kreatywność i oryginalność oraz ogólne wrażenie, które 

wywołują nadesłane przez Uczestnika zdjęcia w ramach Konkursu. 

8. Nadesłane przez Uczestników zdjęcia zostaną opublikowane na 

https://www.instagram.com/empikcom/ na co Uczestnik wyraża zgodę.  

III. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY 

1. Zwycięzcy zostaną powiadomieni mailowo o przyznanych nagrodach 

w terminie 10 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu.  

2. Powiadomiony o wygranej Zwycięzca powinien odpowiedzieć na adres 

Organizatora (konkurs@empik.com) w terminie 10 dni od otrzymanej 

informacji, podając adres pocztowy, na który ma być przesłana nagroda oraz 

numer telefonu. Brak odpowiedzi w ww. terminie będzie traktowany, jako 

rezygnacja z nagrody. 

3. Nagrodą jest zestaw 5 gier planszowych. Wygrywa 5 osób. 

4. Nagroda rzeczowa zostanie przesłana pocztą w ciągu 5 dni roboczych po dniu  

otrzymania odpowiedzi od zwycięzcy o której mowa w pkt 2 powyżej. 

5. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest 

możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa zamiana 

nagrody na inną. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja 

z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.  

6. W przypadku rezygnacji z nagrody, Organizator ma prawo przyznać tę nagrodę 

innemu Uczestnikowi, który nie otrzymał w Konkursie żadnej nagrody. 

Organizator zastosuje kryteria oceny wyróżnione w puncie II.4. niniejszego 

Regulaminu. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość 

doręczenia przez właściwych operatorów poczty elektronicznej. Organizator 

nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, 

mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.  

8. Skład Jury: Joanna Antoniuk, Artur Klimczak, Katarzyna Braksator oraz 

Maciej Wrzosek. 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. 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. 

(„Organizator”). 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 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. 2016 R poz. 922) .  



2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, 

ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia 

w jakikolwiek sposób. 

3. Uczestnik poprzez przesłanie zdjęcia konkursowego, bezpłatnie, 

bezwarunkowo i bezterminowo przenosi majątkowe prawa autorskie do 

nadesłanych zdjęć na rzecz Organizatora na następujących polach 

eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć – wytwarzanie 

określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie obrotu oryginałem 

albo egzemplarzami na których zdjęcia utrwalono – wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie 

rozpowszechniania zdjęć w inny sposób niż określony powyżej, publiczne 

wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 

a także publiczne udostępnianie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności 

we wszelkich zewnętrznych i wewnętrznych materiałach promocyjnych 

i marketingowych należących do Organizatora (zarówno drukowanych, jak 

i telewizyjnych, elektronicznych, internetowych, multimedialnych).  

4. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na 

potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy 

ewentualnej nagrody.  

V. REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu można przesyłać do Organizatora na adres: 

ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja –

„Prześlij zdjęcie – wygraj 5 gier planszowych” („Konkurs”). 

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis i powód reklamacji 

oraz dane adresowe Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi przez 

Organizatora. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 

(czternastu) dni od daty ich otrzymania. Do rozpatrywania reklamacji 

zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu. Odpowiedź 

Organizatora na reklamację Uczestnik otrzyma na w formie listu zwykłego 

wysłanego na adres wskazany przez Uczestnika. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej 

empik.com/regulaminy-empiku.  


