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 Regulamin konkursu „Zakochani Mogą Więcej”  

 

§ 1. Postanowienia ogólne  
1. Organizatorem konkursu o nazwie „Zakochani Mogą Więcej” zwanego dalej „Konkursem” oraz fundatorem 

nagród jest Agora SA 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 47.665.426,00 zł, wpłacony w 

całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej „Organizatorem”, kontakt: patronaty@metrocafe.pl 

  

 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronach serwisu MetroCafe.pl prowadzonego 

przez Organizatora pod adresem URL: http://metrocafe.pl/metrocafe/0,0.html, zwanego dalej „Serwisem”, 

zgodnie z zasadami właściwymi dla tego serwisu i dostępnymi pod adresem URL: 

www.zakochaniwmetrocafe.pl w dniach od 25 stycznia 2016 roku do 10 lutego 2016 roku, przy czym 

zgłoszenia do Konkursu będą zbierane za pośrednictwem adresu mailowego zakochani@metrocafe.pl 

 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem numeru SMS o podwyższonej opłacie, na warunkach i 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie (w 

rozumieniu art. 64 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne), w związku z Konkursem, jest Agora S.A.  

 

 

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników.  

 

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

prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w 

Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, mogą brać udział w Konkursie tylko za 

zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.  

 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również małżonkowie, dzieci, rodzice 

oraz rodzeństwo pracowników Organizatora.  

 

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich 

warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.  

 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie  

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 25 stycznia 2016 roku od godz. 10:00 do 31 

stycznia 2016 roku do godziny 23:59 wysłać zdjęcie uczestnika konkursu wraz ze swoją sympatią na adres e-

mail  zakochani@metrocafe.pl Zgłoszone zdjęcia zostaną umieszczone w  galerii w Serwisie najpóźniej w 

ciągu 12 godzin.  

 2. Uczestnik może przesłać do Konkursu jedno lub więcej zdjęć, przy czym jednemu uczestnikowi może być 

przyznana tylko jedna nagroda, co oznacza, że w konkursie weźmie udział tylko jedno zdjęcie przesłane przez 

danego uczestnika – to które otrzyma największą liczbę głosów. Uczestnik może przesłać wyłącznie zdjęcie/a 

swojego autorstwa.  

3. Uczestnik Konkursu może zamieszczać zdjęcia, których opublikowanie jest zgodne z prawem, dobrymi 

obyczajami oraz nie naruszy praw osób/podmiotów trzecich – w szczególności uczestnik zobowiązany jest 

pozyskać zgodę osób, których wizerunki są utrwalone na zdjęciach na ich rozpowszechnianie w Serwisie oraz 

na okładce dziennika matrocafe.pl. Poprzez zgłoszenie zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym 

paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcie to nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych 

dóbr osób trzecich 

 



 
trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęcia do 

Konkursu, co w szczególności oznacza, że osoby, których wizerunek/wizerunki zostały utrwalone na zdjęciu 

wyraziły odpowiednie zgody/zezwolenia na jego/ich rozpowszechnianie.  

4. Poprzez zgłoszenie zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu 

oświadcza, że wyraża zgodę na opublikowanie zdjęcia (w tym wizerunku utrwalonego na zdjęciu) na stronach 

Serwisu oraz w dzienniku „metro.cafe.pl”.  

5. Użytkownicy Serwisu w okresie trwania Konkursu będą mogli od 1 lutego 2016 r. od godz.16.00 do 10 

lutego 2016, do godziny 23:59 głosować na najlepsze ich zdaniem zdjęcie zgłoszone do Konkursu przesyłając 

wiadomość SMS na numer 72466 o treści: zakochani. kod zdjęcia, na które oddany jest głos. Koszt 

wiadomości ponoszony przez użytkownika, który prześle wiadomość SMS to 2 złote + 23% VAT, tj. 2,46 

złotych brutto. Przykład wiadomości SMS: zakochani.1  

 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców  
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 

§ 3 Regulaminu.  

 

2. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, którego Zdjęcie otrzyma najwyższą liczbę głosów. Zwycięzca 

otrzyma nagrodę, o której mowa w § 5 ust. 1. Poza Zwycięzcą – kolejnych 9-ciu Uczestników, których Zdjęcia 

otrzymają największą liczbę głosów zostanie wyróżnionych i zostaną im przyznane nagrody określone w § 5 

ust. 2.  Przy czym jednemu uczestnikowi może być przyznana tylko jedna nagroda – tzn. że w Konkursie 

bierze udział tylko Zdjęcie – to które otrzyma najwięcej głosów.  

3. Organizator do dnia 11 lutego 2016 r. do godziny 15.00 zawiadomi zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do 

nagrody oraz pozostałych 9-ciu uczestników, których zdjęcia otrzymają największą liczbę głosów.   

 

4. Zwycięzca Konkursu oraz pozostali uczestnicy, którym zostaną przyznane nagrody zobowiązani będą  

wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne 

do skontaktowania się: tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu – w celu ustalenia sposobu 

przekazania nagrody.  

5. Organizator opublikuje na profilu Serwisu w serwisie Facebook wyniki Konkursu do dnia 11 lutego 2016 r. 

do godziny 15.00.  

 

§ 5. Nagrody  
1. Nagrodą w konkursie dla zwycięzcy – tj. uczestnika, którego zdjęcie uzyska największą ilość głosów 

jest: 

- voucher uprawniający do pobytu dla dwóch osób w 5-cio gwiazdowym hotelu pod nazwą Pałac 
Ciekocinko w Ciekocinko 9, 84-210 Choczewo przez jeden weekend, do wykorzystania do końca 2016 r., o 

wartości 2.000 zł.; 

- nagroda pieniężna w wysokości 222,22 zł., która to kwota zostanie przekazana, jako zaliczka na 

podatek dochodowy na rachunek naczelnika właściwego urzędu skarbowego; 

- możliwość opublikowania nadesłanego zdjęcia wraz z wyznaniem miłości na okładce dziennika 

metrocafe.pl 

 

2. Nagrodami dla kolejnych 9-ciu nagrodzonych uczestników będzie zestaw niespodzianka składający się 

dwóch książek – jedna dla niej druga dla niego. 

 

 

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne  

 



 
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać do Organizatora w terminie 3-ech 

miesięcy od daty opublikowania wyników Konkursu na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa 

z dopiskiem „konkurs” bezpośrednio w siedzibie organizatora, listownie lub na adres e-mail: 

zakochani@metrocafe.pl  

 

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14-stu  dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w 

sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.  

 

§ 7. Ochrona danych osobowych  
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia 

zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.  

 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). 

Administratorem danych osobowych jest Agora SA.  

 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację 

imienia i nazwiska uczestnika.  

 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.  

 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie w zakresie adresu e-mail uniemożliwia 

udział w Konkursie, zaś w zakresie imienia i nazwiska i adresu e-mail uniemożliwia prawo do realizacji 

nagrody.  

 


