
Regulamin Konkursu ,,20lecie Ładnego Domu” 

 (dalej jako ,,Regulamin”) 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu "20lecie Ładnego Domu” (dalej jako „Konkurs”) jest Agora Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00- 732) przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 59944 o kapitale 

zakładowym 47.665.426 zł, wpłaconym w całości, NIP: 526-030-56-44 (dalej jako 

„Organizator”), będąca wydawcą miesięcznika ,,Ładny Dom”. 

2. Partnerem Konkursu jest Technonicol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

(05-500) Piasecznie, przy ul. Generała Okulickiego 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV  

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000229972, kapitał 

zakładowy w wysokości: 6 100 000,00 PLN, NIP 5222758958, zwana dalej „Partnerem”.   

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 10 maja 2018 roku do 8 sierpnia 2018 roku.  

4. Konkurs zostanie przeprowadzony na łamach numerów 6/2018-8/2018 miesięcznika ,,Ładny 

Dom”, dalej ,,Miesięcznik”.  

5. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i 

obowiązki jego Uczestników. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi 

związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagród, nie można przenosid na inne 

osoby. 

6. Regulamin Konkursu jest dostępny przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora 

oraz na stronie internetowej prowadzonej pod adresem www.ladnydom.pl, zwanej dalej 

,,Serwisem” 

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

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

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie  

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.  

2. 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.  

3. Uczestnikami Konkursu mogą byd osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brad 

udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 

4. Od udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i stali współpracownicy Organizatora i 

Partnera Konkursu, a także ich małżonkowie, osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, 

dzieci oraz rodzeostwo. 

5. 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. 

 

 



§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie 

1. Konkurs trwa od 10 maja 2018 roku do 8 sierpnia 2018 roku.  

2. Aby wziąd udział w Konkursie należy w terminie trwania Konkursu: 

a) wykonad zadanie konkursowe polegające na wykonaniu przez Uczestnika na budowie 

bądź w domu lub mieszkaniu bądź na tarasie fotografii z okładką aktualnego na dzieo 

wykonywania fotografii egzemplarza numeru Miesięcznika w tle (,,Pokaż nam, jak ,,Ładny 

Dom” towarzyszy Ci na budowie/w domu lub mieszkaniu/na tarasie. Zrób zdjęcie z 

okładką aktualnego numeru ,,Ładnego Domu”) (zadanie konkursowe). Zdjęcie 

konkursowe może zostad przesłane w pliku jpg, gif, przy czym powinno byd w rozmiarze 

nie większym niż 10 MB; 

b) przesład wykonane przez siebie zdjęcie, którego dotyczy zadanie konkursowe na adres e-

mail: 20lecie_ladnydom@agora.pl. 
3. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego Uczestnik nie może dokonywad w nim żadnych 

zmian. 

4. Jeden Uczestnik Konkursu może nadesład tylko jedną fotografię konkursową. Jeżeli ten sam 

Uczestnik nadeśle więcej niż jedną fotografię konkursową za przyjętą do Konkursu uważana 

będzie jedynie pierwsza przesłana fotografia.   

5. Poprzez zgłoszenie zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie 

Uczestnik oświadcza, że: 

a) przesłana przez Uczestnika fotografia jest dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego 

autorstwa Uczestnika, nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza 

jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik 

Konkursu jest uprawniony do wyrażenia zgody, o której mowa w pkt b)-f) poniżej; 

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

wnętrz, stylizacji (ubioru, makijażu etc.) i zezwalania na korzystanie z tak utrwalonej aranżacji 

w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia niniejszego Konkursu, a także jest uprawniony 

do utrwalenia wizerunku widocznych w kadrze osób, a korzystanie z konkursowej fotografii 

nie narazi Organizatora na odpowiedzialnośd prawną względem osób trzecich z tytułu 

naruszenia  praw do aranżacji wnętrz, prawa do wizerunku lub prawa do prywatności; 

c) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora  przesłanej 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 na 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 zawartośd wszystkich stron internetowych 

serwisów Organizatora oraz prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez 

Organizatora z wyżej wymienionych utworów w ramach archiwum; 

d) 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 Miesięczniku oraz 

w serwisach internetowych Organizatora i profilach w portalach społecznościowych 

Organizatora; 
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e) udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z pracy 

konkursowej na następujących polach eksploatacji:  

- utrwalenia zdjęcia, zwielokrotnienia egzemplarzy zdjęcia dowolną techniką - w 

szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową,  

- wprowadzania egzemplarzy zdjęcia do obrotu,  

- rozpowszechnianie i wprowadzanie zdjęcia do obrotu, jednokrotnie lub wielokrotnie na 

łamach dowolnego tytułu wydawanego przez Organizatora, w szczególności Miesięcznika 

oraz wszelkich jej dodatków stałych i okazjonalnych; 

- publikowanie zdjęcia, wprowadzenie do pamięci komputera oraz publiczne udostępnienie w 

taki sposób, aby każdy mógł mied do utworu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym – w telewizji, w sieci internet, w tym także w celu promocji, reklamy Miesięcznika 

Licencja zostaje udzielona bez ograniczeo terytorialnych i dotyczy możliwości wykonywania 

uprawnieo zarówno co do całości zdjęcia, jak również co do jego fragmentów wybranych 

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

oraz c) powyżej), a także bez ograniczeo dotyczących ilości utrwaleo, wprowadzeo do obrotu, 

rozpowszechnieo, publikacji, odtworzeo, nadao, reemisji, wprowadzeo do pamięci 

komputera i udostępnieo w sieci Internet, i w telewizji.   

f) zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie na łamach Miesięcznika a także na stronach 

serwisów internetowych Organizatora imienia, nazwiska Uczestnika oraz wizerunku osób 

przedstawionych na fotografii.   

 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzcy 

 

1. Zwycięzcą Konkursu zostanie wyłonieni przez jury tylko spośród Uczestników, którzy spełniają 

wszystkie warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu. 

2. Spośród zgłoszeo konkursowych spełniających warunki określone w § 2 i 3 Regulaminu powyżej, 

jury wskaże jednego zwycięzcę (dalej, Zwycięzca), którego fotografia zostanie uznana za 

najciekawszą, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 Regulaminu (nagroda 

główna). 

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora. 

4. Organizator ogłosi wyniki Konkursu na łamach numeru 11/2018 Miesięcznika. Ponadto w terminie 

do dnia 17 sierpnia 2018 r. Organizator wyśle do Zwycięzcy wiadomośd e-mail kierowaną pod adres, z 

którego nadesłano zwycięskie zgłoszenie konkursowe.   

5. Nagrodzony Uczestnik, o których mowa w ust. 4 zobowiązany jest w terminie do 3 dni od dnia 

otrzymania wiadomości e-mail przesład pod wskazany w wiadomości adres e-mail swoje dane 

niezbędne dla wydania i rozliczenia nagrody: imię (imiona), nazwisko (nazwiska), adres do 

korespondencji, adres zameldowania, numer telefonu kontaktowego, PESEL, numer dowodu 

osobistego oraz wskazanie właściwego Urzędu Skarbowego, na który ma zostad odprowadzony 

zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych wraz z informacją o wybranym kolorze 

pokrycia dachowego, spośród kolorów wskazanych w §5 ust. 1 Regulaminu wraz z informacją o 

adresie, pod który ma zostad dostarczona nagroda główna (na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej). 

Milczenie zwycięzcy w tym terminie powoduje wygaśnięcie prawa do nagrody. 

 

 

 



§ 5. Nagrody. 

1. Nagrodą dla Zwycięzcy Konkursu jest zestaw, na który składają się: nagroda rzeczowa –  pokrycie 

dachowe z gontu bitumicznego firmy TechnoNICOL o powierzchni do 200 m² (metrów 

kwadratowych) wraz z transportem (Zwycięzca może wybrad kolor pokrycia dachowego spośród 

następujących kolorów: czerwony, szary, brązowy, brązowy melanż) o wartości do 6 500 zł  brutto 

wraz z transportem oraz częśd pieniężna nagrody w wysokości  723 zł wartości nagrody rzeczowej (z 

podatkiem VAT). 

2. Nagrodą w Konkursie nie jest montaż dachu. 

3. Częśd pieniężna nagród, o której mowa w ust. 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. Nadto do wydania nagród 

określonych w ust. 1 niezbędne jest przekazanie Organizatorowi numeru PESEL oraz wskazanie 

właściwego urzędu skarbowego Zwycięzcy, stosownie do §4 ust. 5 Regulaminu. 

4. Nagroda główna zostanie dostarczona Zwycięzcy w terminie 14 dni od dnia przekazania informacji 

stosownie do §4 ust. 5 Regulaminu. Nagroda zostanie dostarczona do miejsca wskazanego przez 

Zwycięzcę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. O planowanym terminie dostarczenia nagrody 

głównej, Zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie na numer telefonu kontaktowego, 

wskazany w wiadomości e-mail stosownie do §4 ust. 5 Regulaminu, co najmniej z  2 dniowym 

wyprzedzeniem. Do  odbioru nagrody głównej niezbędne jest okazanie przez Zwycięzcę dokumentu 

tożsamości potwierdzającego dane nadesłane Organizatorowi w trybie przewidzianym w §4 ust. 5 

Regulaminu  oraz wydanie pokwitowania. Nieodebranie nagrody głównej jest równoznaczne z 

rezygnacją z tej nagrody i oznacza utratę prawa do niej. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił 

któregokolwiek z warunków określonych w rozdziałach 2, 3 i 5 Regulaminu, w tym nie dokonana 

zawiadomienia Organizatora o danych osobowych oraz adresie, pod którym nagroda główna ma 

zostad dostarczona w sposób i w terminie określonym w §4 ust. 5 Regulaminu, nie nabywa prawa do 

nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub 

niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego 

Uczestnika Konkursu danych w trybie przewidzianym w §4 ust. 5 Regulaminu .  

6. 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. 

7. Przyznane nagrody nie podlegają wymianie ani zamianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. 

 

§ 6.  Dane osobowe   

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

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

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Uczestnik może się 

skontaktowad się poprzez e-mail: IOD@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o 

zamieszczenie dopisku „IOD”). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktowad 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 

z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

 



3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu są przetwarzane: 

a) w celu przeprowadzenia Konkursu podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie 

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

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

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) („Rozporządzenie”); prawnie uzasadniony interes Administratora 

polega na  przeprowadzeniu konkursu (w tym przekazaniu nagrody); 

b) w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, 

w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) 

Rozporządzenia);  

c)  w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeo lub obrony przed takimi 

roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie 

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

4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą byd przekazywane spółkom z Grupy Kapitałowej 

Agora oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z realizacją 

Konkursu m.in. Partnerowi 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 byd także przekazywane uprawnionym organom w 

zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa. 

5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędnych do 

przeprowadzenia Konkursu, a w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych 

roszczeo wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – 

przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w 

zakresie wynikającym z przepisów prawa.  

6. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania 

ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  

7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla 

celów wskazanych w pkt 4a) i 4c) powyżej z przyczyn związanych z szczególną sytuacją 

Uczestnika. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą 

pisemną na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby 

Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD”) lub elektroniczną na adres: 

IOD@agora.pl.  

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

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

przepisy Rozporządzenia. 

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału Uczestnika w Konkursie – niepodanie 

danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.  

 

§ 7.  Reklamacje   

 

1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy składad w terminie 14 dni od dnia 

zakooczenia Konkursu na adres Organizatora: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z 

dopiskiem ,,Regulamin 20lecie Ładnego Domu”. 
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2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie 

będą rozpatrywane. 

3. Organizator rozpoznaje i odpowiada na reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia 

Organizatorowi listem poleconym.  

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Konkursu będzie ostateczna. 

 

§ 8.  Postanowienia koocowe 

 

1. Uczestnik może odstąpid od udziału w Konkursie. Oświadczenie o odstąpieniu może zostad 

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

konkursowego na zasadach określonych w paragrafie 3. Regulaminu. W sprawach 

nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.  

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąd 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.  

 

 


