
Regulamin Konkursu TOP AVANTI dla internautów 

I. Organizacja Konkursu.  

 

1. Organizatorem konkursu TOP AVANTI dla internautów, zwanego dalej „Konkursem”, jest Agora 

Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał 

zakładowy w wysokości 47.665.426 złotych, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana 

dalej „Organizatorem”. Organizator jest również fundatorem Nagród dla Uczestników 

Konkursu. 

2. Regulamin konkursu („Regulamin”) stanowi jego podstawę i określa prawa i obowiązki jego 

uczestników. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu, o ile zmiana nie ujmuje 

praw nabytych Uczestników.  

3. 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.  

 

II. Cel, czas trwania i zasięg terytorialny Konkursu. 

 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych odpowiedzi na Zadanie konkursowe: „Zagłosuj 

na najlepszy produkt prezentowany na stronie www.avanti24.pl i uzasadnij swój wybór”. 

(„Zadanie konkursowe”). 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 6 do 26 listopada 2017 r. na stronach 

serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: www.avanti24.pl. 

3. Konkurs obejmuje zasięgiem Rzeczpospolitą Polską.  

 

III. Uczestnicy Konkursu. 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które spełnią warunki określone w 

Regulaminie i które najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zgłoszenia swego udziału w 

Konkursie osiągną pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności 

do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub 

przedstawicieli ustawowych (opiekunów lub kuratorów). 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, ani osoby współpracujące z 

Organizatorem przy organizacji Konkursu lub świadczące usługi na rzecz Organizatora w 

związku z Organizacją Konkursu bez względu na podstawę prawną współpracy 

(współpracownicy), a także małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo wymienionych 

pracowników i współpracowników Organizatora. 

4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do 

żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 
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IV. Kategorie Konkursowe. 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategoriach produktowych, zwanych „Kategoriami 

Konkursowymi”.  

2. Konkurs jest prowadzony w następujących Kategoriach Konkursowych: 

1. Odzież; 

2. Bielizna; 

3. Akcesoria; 

4. Obuwie; 

5. Biżuteria i zegarki; 

6. Kosmetyki kolorowe premium; 

7. Kosmetyki kolorowe popularne; 

8. Kosmetyki do pielęgnacji premium; 

9. Kosmetyki do pielęgnacji popularne; 

10. Kosmetyki do włosów; 

11. Kosmetyki - zapachy; 

12. W ramach wykonania Zadania konkursowego Uczestnik może zagłosować na jeden produkt w 

każdej z Kategorii Konkursowych. 

 

V. Zgłoszenie udziału w Konkursie. 

 

1. Uczestnik zgłasza udział w Konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

dostępnego w sieci Internet pod adresem www.avanti24.pl, za pomocą którego głosuje na 

wybrany produkt, uzasadnia swój wybór i podaje swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres 

do korespondencji oraz telefon kontaktowy. 

2. Z chwilą dokonania zgłoszenia Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, rozstrzygnięcia Konkursu i wydania Nagród. 

Zezwolenie jest udzielane dobrowolnie, lecz jego brak lub jego wycofanie uniemożliwia udział 

w Konkursie lub wyklucza od udziału w Konkursie.  

 

VI. Przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu. 

 

1. Spośród nadesłanych odpowiedzi na Zadanie konkursowe Jury składające się z przedstawicieli 

Organizatora dokona wyboru 1 (jednej) najciekawszej pracy w każdej Kategorii Konkursowej, 

której autorom zostaną przyznane Nagrody.  

2. Jury wybiera najciekawsze prace, kierując się walorami artystycznymi nadesłanych odpowiedzi 

na Zadanie konkursowe. 

3. Jury skontaktuje się z laureatami konkursu w dniach 1-10 grudnia 2017 r. celem przekazania 

nagrody. 

 

VII. Nagrody. 

 

1. Nagrodami w Konkursie jest 11 (jedenaście) zestawów kosmetyków o wartości od 50 do 500 zł 

każdy.  
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2. Jury konkursowe decyduje o przyznaniu danego zestawu kosmetyków poszczególnym 

laureatom.  

3. Nagrody zostaną wysłane laureatom przez Organizatora za pośrednictwem publicznego 

operatora pocztowego na adres korespondencyjny podany przy zgłoszeniu udziału w Konkursie 

w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.  

4. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną Nagrodę, 

przewidzianą niniejszym Regulaminem. 

5. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym 

Regulaminem, bez możliwości ich zamiany na jakąkolwiek nagrodę rzeczową lub pieniężną. 

 

VIII. Prawa własności intelektualnej. 

 

1. Z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza i zapewnia, że: 

a) przedstawiana przez Uczestnika odpowiedź na Zadanie konkursowe jest dziełem 

(utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążony 

jakimkolwiek 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) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora przesłanego utworu 

(odpowiedzi na Zadanie konkursowe) w całości lub we fragmentach, w tym także po 

dokonaniu przez Organizatora opracowania (poprzez skracanie, rozwinięcie, łączenie z 

innymi utworami lub tłumaczenie oraz 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 

zawartość wszystkich stron internetowych serwisów Organizatora, oraz prawo do 

nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionego 

utworu 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 opracowań, o jakich mowa w lit. b), w serwisie 

www.avanti24.pl; 

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

odpowiedzi na Zadanie konkursowe na następujących polach eksploatacji:  

- utrwalenia, zwielokrotnienia dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

- wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu,  
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- rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu, jednokrotnie lub wielokrotnie na 

łamach dowolnego serwisu www.anavti24.pl; 

- publikowanie, wprowadzenie do pamięci komputera oraz publiczne udostępnienie w 

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

wybranym – w telewizji, w sieci Internet, w tym także w celu promocji, reklamy serwisu 

www.avanti24.pl oraz materiałach reklamowych Organizatora. 

Licencja zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych i dotyczy możliwości 

wykonywania uprawnień zarówno co do całości utworu, 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 serwisu www.avanti24.pl a także 

na stronach serwisów internetowych Organizatora  imienia i nazwiska Uczestnika; 

f) zobowiązuje się na wezwanie Organizatora przystąpić do odpłatnej umowy o przeniesienie 

autorskich majątkowych praw do pracy konkursowej lub do dotyczącej tej pracy umowy 

licencyjnej na wyłączność. 

IX. Postanowienia końcowe.  

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.avanti24.pl.  

2. Dane osobowe Uczestników 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 ze zm.) w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i 

przyznania, wydania oraz odbioru Nagród oraz w celu opublikowania listy nagrodzonych 

Uczestników. Administratorem danych osobowych jest Agora SA z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Czerskiej 8/10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych 

osobowych i ich poprawiania. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, 

w szczególności Kodeksu Cywilnego i prawa autorskiego. 
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