
 

 

Regulamin konkursu urodzinowego ("Regulamin") 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Konkurs urodzinowy", zwanego dalej "Konkursem", jest 
Agora Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał 
zakładowy 46 580 831  zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana 
dalej "Organizatorem". Organizator jest również fundatorem dodatkowej nagródy pieniężnej.  

2. Fundatorami  nagród w Konkursie są:FCA POLAND SA, Carinni, Eveline, Ochnik SA, Efekt PR, 

MAREK PSTROKOŃSKI Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Natalia 
(dalej,  ,,Fundatorzy”, a każdy z osobna ,,Fundatorem”).  

3. Konkurs zostanie ogłoszony w numerze 4/2019 magazynu Avanti, zwanego dalej 
„Magazynem” i zostanie przeprowadzony przez Magazyn, w dniach od  1 kwietnia 2019 roku 
do 26 kwietnia 2019 r.  

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
5. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu i określa prawa i 

obowiązki jego Uczestników. 
6. Regulamin Konkursu jest dostępny przez cały czas trwania Konkursu na stronie serwisu 

avanti24.pl dalej „Serwis”.  
 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie 
 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 
2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniające 
warunki określone w Regulaminie, zwani dalej „Uczestnikami”.  

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani Fundatorów nagród, a 
także członkowie ich rodzin (przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, rodzeństwo 
małżonka, zstępnych rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa małżonka i osoby pozostające w 
stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).  

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w 
całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.  

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do 
żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.   

 
 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie 
 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie od 1 kwietnia 2019 r.  od godz. 00:01 do 26 
kwietnia 2019  r. do godz. 23:59 na adres mailowy urodzinyavanti@agora.pl  przesłać pracę 
konkursową w postaci mini fotoreportażu składającego się minimum z 5 fotografii  
obrazujących życie uczestnika w kilku odsłonach. Do fotografii uczestnik powinien  załączyć  
wypowiedź tekstową z uzasadnieniem  dlaczego to osoba zgłaszająca fotoreportaż powinna 
otrzymać nagrodę w postaci samochodu.  



2. Po przesłaniu pracy konkursowej odpowiednio oznaczonej w sposób, o którym mowa w ust. 
1 powyżej, Uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian. 

3. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 powyżej uważa 
się moment, w którym praca konkursowa została przysłana na wskazany w ust. 1 powyżej 
adres mailowy.  

4. Jeden Uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową i otrzymać w ramach Konkursu tylko 
jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.  

5. Organizator zastrzega, że zwycięskie prace konkursowe mogą zostać opublikowane w 
Magazynie, na stronie Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanych w Serwisie 
Facebook, Instagram, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych 
przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.  

6. Praca konkursowa powinna zawierać fotografie załączane w formacie jpg ( minimum 5 zdjęć i 
nie więcej niż10 fotografii), uzasadnienie powinno mieć formę krótkiej wypowiedzi tekstowej 
w języku polskim, do maksymalnie 200 wyrazów i zostać przesłania w ogólnodostępnych 
formatach (doc., pdf).  
7. Uczestnik, poprzez dokonanie zgłoszenia, zapewnia Organizatora, że zgłoszenie pracy, 

zdjęcia w Konkursie jak i uzasadnienie nie naruszają przepisów prawa, w szczególności praw 

autorskich osób trzecich, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a Uczestnik jest w 

pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się 

zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z wykorzystania pracy 

konkursowej zgodnie z zasadami Konkursu.8.Z chwilą nadania zgłoszenia konkursowego, 

uczestnik oświadcza i zapewnia, że: 

a) jest uprawniony do utrwalenia w utworach fotograficznych widocznej w kadrze aranżacji 

wnętrz i zezwalania na korzystanie z tak utrwalonej aranżacji w zakresie niezbędnym dla 

przeprowadzenia niniejszego Konkursu, a także jest uprawniony do widocznych w kadrze 

osób, a korzystanie z konkursowej fotografii nie narazi Organizatora na 

odpowiedzialność prawną względem osób trzecich z tytułu naruszenia praw do aranżacji 

wnętrz, prawa do wizerunku lub prawa do prywatności; 

b) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora przesłanych fotografii 

w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora 

opracowania fotografii  (poprzez jej dopasowanie i dokonanie korekty edytorskiej i 

redakcyjnej), poprzez umieszczenie na serwerze internetowym na stronach serwisów 

internetowych Organizatora, bądź profilach Organizatora portalach społecznościowych 

oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby 

pojedyncze osoby miały do tych utworów dostęp w wybranym przez siebie miejscu i 

czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania pracy konkursowej przez 

Organizatora w tworzonej przez niego bazie danych zawierającej w formie plików 

elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych serwisów Organizatora, oraz 

prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z wyżej 

wymienionych utworów w ramach archiwum; 

c) wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez Organizatora zgłoszonej pracy 

konkursowej, jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach, w tym także 

po dokonaniu przez Organizatora opracowania fotografii konkursowej (poprzez jej 

dopasowanie i dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej), w wydawanym przez Agorę 

Magazynie, na stronie Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanych w Serwisie 

Facebook, Instagram, jak również na stronach innych serwisów internetowych 

wydawanych przez Organizatora; 



d) udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z 

fotografii konkursowych wraz z opisem na następujących polach eksploatacji:  

- utrwalenia zfotografii zwielokrotnienia egzemplarzy zdjęcia dowolną techniką - w 

szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową,  

- wprowadzania egzemplarzy fotografii do obrotu,  

- rozpowszechnianie i wprowadzanie fotografii do obrotu, jednokrotnie lub wielokrotnie 

na łamach Magazynu, na stronie Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanych w 

Serwisie Facebook, Instagram, jak również na stronach innych serwisów internetowych 

wydawanych przez Organizatora, 

- publikowanie fotografii, wprowadzenie do pamięci komputera oraz publiczne 

udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym – w telewizji, w sieci internet, 

Licencja zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych i dotyczy możliwości wykonywania 

uprawnień zarówno co do całości fotografii, jak również co do jego fragmentów wybranych 

przez Organizatora (w tym też z uwzględnieniem opracowań, o których mowa pod literą b) 

oraz c) powyżej), a także bez ograniczeń dotyczących ilości utrwaleń, wprowadzeń do obrotu, 

rozpowszechnień, publikacji, odtworzeń, nadań, reemisji, wprowadzeń do pamięci 

komputera i udostępnień w sieci Internet, i w telewizji.   

e) zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie na łamach Magazynu, na stronie Serwisu, na 

stronach profilu Serwisu utrzymywanych w Serwisie Facebook, Instagram, jak również na 

stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora wizerunku osób 

przedstawionych na fotografiach. 

 

 
§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców 

 

1. Spośród prac konkursowych zgłoszonych do Konkursu, spełniających warunki określone w § 2 
i 3 Regulaminu, jury wskaże 50 najciekawszych prac konkursowych, których twórcy otrzymają 
nagrody określone w § 5 ust. 1 Regulaminu, przy czym jury wybierze zwycięzców nagrody za 
pierwsze miejsce, za które zostanie przyznananagroda główna i za kolejne miejsca. 

2. Wyłaniając zwycięzców Konkursu, zwanych dalej „Zwycięzcami”, jury będzie się kierować w 
szczególności pomysłowością i kreatywnością Uczestników, przy czym w zakresie wskazanych 
kryteriów jury kieruje się subiektywnymi ocenami. 

3. W skład jury wchodzą wyznaczeni pracownicy Organizatora wykonujący pracę w trakcie 
przeprowadzania Konkursu. 

4. Nagrodzony Uczestnik zostanie poinformowany o wygranej w terminie 20 dni od dnia 
zakończenia Konkursu, tj. do dnia 16 maja 2019 r., poprzez komunikat przesłany na adres 
poczty mailowej, z której została przesłana zwycięska praca konkursowa. Laureat 
zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o 
prawie do nagrody wysłać na adres e-mail podany w zawiadomieniu wiadomość zawierającą 
dane niezbędne do wydania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do 
wysłania nagrody (w przypadku nagród wyróżnienia) oraz w przypadku zwycięzcy nagrody 
głównej - informacje niezbędne do rozliczenia podatku (tj. przekazanie Organizatorowi 
numeru PESEL oraz wskazanie właściwego urzędu skarbowego zwycięzcy)... 
 



5. Brak przekazania Organizatorowi informacji lub oświadczeń zgodnie z ust. 4 powyżej w 
terminie 4 dni od dnia powiadomienia o wygranej, powoduje, że Uczestnik traci prawo do 
nagrody. W takiej sytuacji, Organizator będzie uprawniony, do wyboru dodatkowej 
zwycięskiej pracy konkursowej, do której znajdą zastosowanie zasady określone w niniejszym 
Regulaminie. W tej sytuacji, kolejna osoba, której praca konkursowa zostanie wybrana, 
traktowana jest jak Zwycięzca Konkursu. Jury kontaktuje się z kolejną osobą za 
pośrednictwem poczty e-mail w terminie 3 dni od momentu jej wybrania. Jeżeli kolejna 
osoba nie odpisze w ciągu 14 dni od momentu wysłania wiadomości e-mail z informacją o 
wygranej, nagroda przypada kolejnej osobie, do której ma zastosowanie procedura określona 
w niniejszym ustępie. 

6. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny czy na inną 
nagrodę rzeczową.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli przesłane prace 
konkursowe będą naruszać § 6 Regulaminu lub nie będą spełniać warunków określonych w § 
3 pkt 6 Regulaminu. 

 
§ 5. Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są:  
1.1. nagroda główna tj. zestaw, na który składają się: nagroda rzeczowa – samochód marki Fiat 500 

(1 sztuka) o wartości 39,934  zł brutto oraz część pieniężna nagrody w wysokości 4 437,11 zł 

wartości nagrody rzeczowej (z podatkiem VAT) – dla zwycięzcy Konkursu; 44 371,11 zł 

1.2.  

49 nagród wyróżnienia, za które zostaną przyznane następujące nagrody: 
a) za zajęcie 2-16 miejsca -  zestaw kosmetyków marki Eveline – o wartości  128,85zł każdy ;,  
b) za zajęcie 17-20 miejsca;   zestaw kosmetyków marki Caudalie - – o wartości 340,00  zł 
każdy ,  
c) za zajęcie 21-25 miejsca  buty marki Carinii – o wartości 449,00 zł każda para butów 
d) za zajęcie 26-33 miejsca portfe marki Ochnik - – o wartości 249,00 zł każdy z portfeli,  
e) za zajęcie 34-40 miejsca torebka marki Ochnik- – o wartości 199,90 zł każda z torebek,  
f) za zajęcie 41-50 miejsca  voucher na zakupy do wykorzystania w sklepach By Insomnia.- – o 
wartości 200,00 zł każdy voucher  
 

2. Część pieniężna nagrody, o której mowa w ust. 1 ppkt 1.1. nie podlega wypłacie do rąk 
zwycięzcy, ale przeznaczona jest zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób 
fizycznych na pokrycie przez Organizatora przed wydaniem nagrody podatku od wygranych w 
konkursach. Z chwilą przystąpienia do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na potrącenie z 
pieniężnej części nagród kwot zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu 
uzyskiwanej nagrody. 

3. Zwycięzca nagrody głównej Konkursu jest zobowiązany odebrać nagrodę główną osobiście. 

Do wydania nagrody głównej niezbędne jest okazanie przez zwycięzcę dokumentu 

tożsamości potwierdzającego dane nadesłane Organizatorowi w trybie przewidzianym w §4 

ust. 4 Regulaminu oraz wydanie pokwitowania. O terminie pozostawienia nagrody głównej 

do dyspozycji zwycięzcy, Organizator powiadomi zwycięzcę wysyłając wiadomość na adres e-

mail, z którego zwycięzca wziął udział w Konkursie. W przypadku niepodjęcia nagrody 

głównej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia zwycięzcy o pozostawieniu nagrody do 

jego dyspozycji, prawo do nagrody wygasa, a nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.  

4. Nagrody wyróżnienia zostaną przesłane za pośrednictwem poczty lub kuriera w ciągu 14 dni 
od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres wskazany Organizatorowi przez uczestnika w 

trybie przewidzianym w w §4 ust. 4 Regulaminu. 



5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez 

nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adres zamieszkania oraz innych 

danych do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.  

6. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości 
wypłaty ich równowartości w gotówce lub zmiany na inną nagrodę rzeczową. 

7. Zwycięzca nie nabywa prawa do nagrody w przypadku, jeżeli nie spełni któregokolwiek z 
warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu. 

 
§ 6. Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z 
uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, 
Czasopisma, z dopiskiem „Konkurs urodzinowy” lub za pomocą wiadomości e-mail przesłanej 
na adres udostępniony w Serwisie konkursowym urodzinyavanti@agora.pl. Reklamacje 
należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia Konkursu bezpośrednio w 
siedzibie Organizatora, listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub za 
pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres udostępniony w serwisie konkursowym.  

2. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia roszeń 
dotyczących nagrody, wynikających z rękojmi lub gwarancji oraz prawa dochodzenia roszczeń 
w sądzie powszechnym w związku z Konkursem. 

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich 
otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji z informacją o zajętym stanowisku zostanie 
przesłana na wskazany adres e-mail lub adres do korespondencji (zgodnie z preferencją 
Uczestnika co do formy kontaktu, jeżeli została wskazana).  

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Konkursu będzie ostateczna 

 
§ 7. Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą 

w Warszawie (00-732) ul. Czerska 8/10 („Administrator”). Administrator wyznaczył 

inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: IOD@agora.pl 

w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w szczególności w celu organizacji i 

przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów, opublikowania listy laureatów, wydania, 

odbioru i rozliczenia podatku (dotyczy zwycięzcy nagrody głównej) oraz w celu zapewnienia 

możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda 

osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia) oraz prawnie uzasadniony 

interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia). 

3. Organizator będzie zbierał od Uczestników  dane w postaci adresu e-mail.  

4. Organizator będzie zbierał ponadto od nagrodzonego Uczestnika następujące dane: imię i 

nazwisko, adres miejsca zamieszkania, adres do korespondencji, jeśli jest on inny niż adres 

miejsca zamieszkania (w celu wysyłki nagrody wyróżniania) oraz numer PESEL , nazwę i adres 

właściwego, urzędu skarbowego (dotyczy zwycięzcy nagrody głównej).   

5. Nagrodzony uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska  wraz z nazwą 

miejscowości, w której zamieszkuje w celu informowania na łamach  Magazynu, na stronie 

Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanych w Serwisie Facebook, Instagram , jak 



również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora 

o wynikach Konkursu. 

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane spółkom z Grupy Kapitałowej 

Agora oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z realizacją 

Konkursu, m.in. Fundatorom Konkursu, podmiotom świadczącym usługi księgowe, 

dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne (w 

tym podatkowe i windykacyjne), podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. 

Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być także przekazywane uprawnionym organom 

w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa. 

7. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora (do zakończenia konkursu, wydania, odbioru nagrody 

i rozliczenia podatku oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) chyba że Uczestnik wyrazi 

sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych lub cofnie zgodę na przetwarzanie 

jego danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo 

przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie 

niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami 

przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas 

wymagany przepisami prawa. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, 

wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do wycofania zgody w 

dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych 

osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. 

10. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy Rozporządzenia. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.  

 
 

§ 8. Postanowienia końcowe 
 

1. Uczestnik może odstąpić od udziału w Konkursie. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać 

złożone Organizatorowi w dowolnej formie, w terminie 14 dni od daty przesłania zgłoszenia 

na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Odstąpienie od udziału w konkursie po 

przyjęciu nagrody jest równoznaczne z zobowiązaniem do zwrotu wydanej nagrody 

Organizatorowi.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego.  
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami 

rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, 

pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.  

 



  

 

 

 


