
REGULAMIN KONKURSU pt.  „Stwórz witrynę z Promod” (dalej: Regulamin) 

 

1.1. Organizatorem konkursu jest PROMOD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul, Jasna 24; 00-054 Warszawa;  

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000059900, posiadająca 

NIP 525-21-28-400 oraz REGON 014943140 („Organizator”). 

1.2. Celem konkursu („Konkurs”) jest wyłonienie Laureata („Laureat”), czyli blogera, którego 

wpis na blogu („Zadanie Konkursowe”) będzie prezentował najciekawsze  

i najatrakcyjniejsze treści. 

1.3. Konkurs Organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej („Obszar”). 

1.4. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin („Regulamin”). 

1.5. Regulamin, w zakresie nagród, stanowi przyrzeczenie ogłoszone publicznie przez 

Organizatora w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego. 

1.6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry 

losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.). 

1.7. Wzięcie udziału w Konkursie 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 brania udziału w 

Konkursie. 

2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU 

2.1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca 

polskie obywatelstwo i pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca określone w 

Regulaminie warunki uczestnictwa w Konkursie. 

2.2. Uczestnikiem nie mogą być pracownicy lub współpracownicy (na podstawie 

jakiegokolwiek stosunku prawnego – nie tylko pracy, ale też umów cywilnych) Organizatora, 

ani ich rodziny lub osoby bliskie. 



2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie i prowadzenie własnego bloga 

(„Bloger” lub „Blogerzy”). 

2.4. Przystąpienie do Konkursu następuje przez zgłoszenie do Konkursu tj. wysłanie na adres 

e-mail: konkurs@promod.pl e-maila zgłoszeniowego („Zgłoszenie konkursowe”).  

2.5. W Zgłoszeniu konkursowym, Uczestnik podaje następujące dane: 

a) imię,  

b) nazwisko,  

c) ewentualny pseudonim, 

d) adres e-mail, 

e) datę urodzenia,  

f) miejscowość zamieszkania,  

g) nazwę bloga i jego adres url, 

h) link do Zadania Konkursowego (wpisu na blogu), 

i) numer telefonu.  

2.6. Poza danymi, o których mowa w pkt 2.5. Uczestnik w Zgłoszeniu konkursowym powinien 

zawrzeć klauzule o następujących treściach: 

2.6.1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

postanowienia. 

2.6.2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych 

w Zgłoszeniu konkursowym przez PROMOD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 24, 00-054 Warszawa 

dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, realizacji Nagrody w Konkursie, 

ogłoszenia o Laureacie Konkursu oraz opublikowania lub udostępnienia Zadania 

Konkursowego na funpage’u Organizatora na facebooku.  

         2.6.3. Wyrażam zgodę na opublikowanie lub udostępnienie, wedle uznania            

         Organizatora, mojego Zadania Konkursowego na funpage’u Organizatora na facebooku    

         bez względu na to, czy zostanę Laureatem Konkursu. 

 

2.7. Zadanie Konkursowe polegać będzie na utworzeniu wpisu na blogu Blogera na temat 

podany przez Organizatora. Wpis musi w swojej treści zawierać podanie nazwy marki 

mailto:konkurs@promod.pl


Organizatora - Promod. Zadanie Konkursowe musi zawierać minimum 2 zdjęcia ilustrujące 

temat i jednocześnie prezentujące produkt/produkty z kolekcji Promod wiosna/lato 2018 

(numery referencyjne rozpoczynające się od ciągu cyfr 1-8). 

2.8. Zadanie Konkursowe nie weźmie udziału w Konkursie, jeżeli w ocenie Komisji 

Konkursowej nie będzie realizować podanego przez Organizatora tematu i spełniać warunków 

opisanych w pkt 2.9. 

2.9. Szczegółowe wymogi dla Zadania Konkursowego: 

a) Uczestnik jest zobowiązany wykonać Zadanie Konkursowe zgodnie z tematem podanym 

przez Organizatora. 

b) Uczestnik musi być autorem Zadania Konkursowego i musi  posiadać do niego oraz do 

zamieszczonych w nim zdjęć pełne i niczym nieograniczone prawa autorskie; w razie 

wykorzystania w Zadaniu Konkursowym materiałów prasowych lub zdjęć z zasobów 

Organizatora konieczne jest podanie tej informacji w formie przypisu pod wpisem na blogu. 

c) Zadanie Konkursowe nie może zawierać w swojej treści zwrotów powszechnie uznanych za 

obelżywe, zakazanych przez prawo oraz naruszających normy moralne, w tym przede 

wszystkim nie powinno zawierać treści pornograficznych czy rasistowskich.  

d) Zadanie Konkursowe nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek 

podmiotów lub produktów czy usług, za wyjątkiem spółki, marki, produktów czy usług 

Organizatora.  

e) Zadanie Konkursowe nie może porównywać produktów lub usług Organizatora 

z produktami lub usługami podmiotów konkurencyjnych.  

2.10. Wszelkie wpisy na blogu przedstawiające inne treści, niezwiązane z tematem Konkursu, 

lub zawierające treści obelżywe, zakazane przez prawo bądź naruszające normy moralne 

będą odrzucane przez Organizatora i nie będą brały udziału w Konkursie.  

2.11. Po wysłaniu Zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika następuje etap jego weryfikacji, 

podczas którego będą eliminowane z Konkursu zgłoszenia zawierające treści, o których mowa 

w pkt 2.10., zgłoszenia puste lub nie spełniające innych wymogów Regulaminu. Etap ten trwa 

do 3 dni roboczych. 

2.12. Po pomyślnej weryfikacji, Uczestnik staje się faktycznym Uczestnikiem Konkursu 

(„Faktyczny Uczestnik”), o czym zostanie poinformowany drogą e-mailową.  

 



3. CZAS TRWANIA KONKURSU 

Konkurs odbywa się w dniach od 9 stycznia 2018 roku godz. 9:00 do 5 lutego 2018 roku godz. 

22:00 (dalej: czas trwania Konkursu) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W tym czasie 

należy wysyłać Zgłoszenia konkursowe. Czynności związane z przyznaniem nagrody oraz 

rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 16 maja 2018 r. 

2.13. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania lub udostępnienia, wybranych wedle 

swojego uznania, Zadań Konkursowych Faktycznych Uczestników na funpage’u Organizatora 

na facebooku. Publikując lub udostępniając Zadanie Konkursowe w powyższy sposób 

Organizator wskaże imię, nazwisko lub/ i pseudonim Uczestnika oraz jego nazwę bloga. 

4. WYŁONIENIE LAUREATA KONKURSU  

4.1. Po zakończeniu czasu trwania Konkursu i zweryfikowaniu Zgłoszeń konkursowych 

Komisja Konkursowa wyłoni Laureata Konkursu. 

4.2. Komisja Konkursowa składać się będzie z 3 osób – pracowników Organizatora: 

Kierownika ds. Marketingu i Programu Lojalnościowego, Kierownika ds. Marketingu i Visual 

Merchendasingu oraz Specjalisty ds. Marketingu. 

4.3. Komisja Konkursowa będzie oceniać wykonanie Zadania Konkursowego, wybierając 

najciekawszą i najatrakcyjniejszą treść i zdjęcia będące integralną częścią Zadania 

Konkursowego.  

5. NAGRODA GŁÓWNA 

5.1. Nagrodą główną w Konkursie jest stworzenie wraz z pracownikami działu Visual- 

Merchandisingu Organizatora prezentacji („Prezentacja”) dla bocznej witryny sklepów 

Organizatora oraz publiczna informacja o fakcie współtworzenia Prezentacji przez Laureata 

(„Publiczna informacja o Laureacie”).  

5.2. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail na 

adres e-mail podany przez niego w Zgłoszeniu konkursowym, niezwłocznie po wyłonieniu go 

przez Komisje Konkursowa. Uczestnicy powinni na bieżąco śledzić zawartość swojej skrzynki 

odbiorczej poczty elektronicznej oraz, ewentualnie, skrzynki SPAM, gdyby wiadomość o 

wygranej została do niej błędnie skierowana przez system obsługujący skrzynkę pocztową 

Uczestnika. 

5.3. Laureat Konkursu zostanie także ogłoszony na fanpage’u Organizatora pod adresem 

www: https://www.facebook.com/Promod.Pol w dniu 08 lutego 2018 roku. Uczestnik Konkursu 

https://www.facebook.com/Promod.Pol


wyraża zgodę na publikację jego imienia, nazwiska albo/ i pseudonimu oraz nazwy bloga w 

wyżej wymienionym ogłoszeniu. 

5.4. Publiczna informacja o Laureacie polega na przyklejeniu na bocznej witrynie sklepów 

Organizatora naklejki z informacją o współtworzeniu Prezentacji z Laureatem. Uczestnik 

Konkursu wyraża zgodę na podanie w/w sposób jego imienia i nazwiska albo i pseudonimu 

oraz nazwy bloga. 

5.5. Prezentacja odbędzie się w dniach od 23 lutego 2018 roku do 7 marca 2018 roku na 

wszystkich bocznych witrynach sklepów Organizatora.  

5.6. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej akceptacji Prezentacji ze względu na 

potrzebę spójności Prezentacji z wizerunkiem marki Promod oraz możliwości asortymentowe 

Organizatora.  

5.7. Organizator zastrzega, że nie wszystkie jego sklepy posiadają boczną witrynę.  

5.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji Nagrody 

z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 

5.9. Nagroda będzie realizowana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez 

możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce, zastrzeżenia szczególnych właściwości 

Nagrody lub zamiany na nagrodę rzeczową. 

5.10. Organizatora pokrywa koszty związane z konceptualizacją, wytworzeniem  

i transportem naklejek, o których mowa w pkt. 5.4.  

5.11. Koncepcję graficzną naklejki ustala Organizator przy konsultacji z Laureatem, z tym że 

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej akceptacji koncepcji i wielkości naklejki.  

6. ZOBOWIĄZANIA LAUREATA 

6.1. Organizator skontaktuje się z Laureatem na dane kontaktowe podane w Zgłoszeniu 

konkursowym w celu ustalenia dyspozycyjności Laureata i zorganizowania spotkania Laureata 

z pracownikami Działu Visualmerchandisingu Organizatora w jednym ze sklepów Organizatora 

(„Spotkanie”). 

6.2. W razie braku możliwości skontaktowania się z Laureatem na dane kontaktowe podane 

przez niego w Zgłoszeniu konkursowym Nagroda przepada. 



6.3. Czas i miejsce Spotkania wskazuje Organizator, uwzględniając potrzebę skutecznej 

organizacji pracy związanej z przygotowaniem Prezentacji, z tym ze Spotkanie nie może się 

odbyć później niż do dnia 20 lutego 2018 roku.  

6.4. Koszty związane z dojazdem na Spotkanie pokrywa Laureat we własnym zakresie. 

6.5. W razie niestawienia się przez Laureata na Spotkanie Nagroda przepada.  

7. PRAWA AUTORSKIE 

7.1. Poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik oświadcza, że jest autorem bądź 

ma prawa (w przypadku zdjęć) do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z przygotowaniem i zgłoszeniem do 

Organizatora jego Zdania Konkursowego, a powstałe w związku z Konkursem utwory nie 

naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw lub dóbr 

osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w 

jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność 

prawną wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą tego oświadczenia i zobowiązany 

jest zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym 

oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, 

osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, a także 

naprawić szkody i zwrócić koszty poniesione przez Organizatora w związku z takimi 

roszczeniami osób trzecich. 

7.2. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe powstało we współautorstwie, Uczestnik 

zgłaszający oświadcza, że jest umocowany przez pozostałych współautorów do dokonania 

zgłoszenia pracy do Konkursu. Uczestnik, który zgłosił Zadanie Konkursowe bez zgody 

właściciela autorskich praw majątkowych lub umocowania pozostałych współautorów albo 

z przekroczeniem takiego umocowania, jest odpowiedzialny wobec Organizatora Konkursu 

z tytułu wszelkich zgłoszonych roszczeń i zobowiązany jest do ich zaspokojenia i naprawienia 

wyrządzonej szkody w pełnej wysokości. 

8. DANE OSOBOWE 

8.1. Administratorem danych osobowych Uczestników podanych przez nich w Zgłoszeniu 

konkursowym jest Promod Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 24, 00-054 

Warszawa, NIP: 525-21-28-400, nr KRS: 0000059900. 

8.2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

Konkursu, realizacji Nagrody, ogłoszenia o Laureacie Konkursu, opublikowania lub 

udostępnienia Zadania Konkursowego na funpage’u Organizatora na facebooku w zakresie 



podanym przez Uczestnika w Zgłoszeniu konkursowym, jak również w ceku marketingu 

bezpośredniego Organizatora, a także w celach statystycznych i analitycznych Organizatora. 

8.3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez niego 

zgody, przesłanej wraz ze Zgłoszeniem konkursowym. Uczestnik ma prawo w każdej chwili 

wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych co jest równoznaczne z rezygnacją 

z udziału w Konkursie. 

8.4. Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych jest dobrowolne jednakże jest 

warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie. 

8.5. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, jak 

również zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach 

przewidzianych przepisami prawa. 

8.6. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych oraz wydanych na jej podstawie aktów 

wykonawczych. 

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SANKCJE 

9.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materialne i niematerialne szkody 

poniesione przez Uczestnika związane z uczestnictwem w Konkursie lub w wyniku  

i w związku z przyznaniem bądź nieprzyznaniem Nagrody. 

9.2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji Nagrody 

przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 

10. REKLAMACJE 

10.1. Reklamacje związane z Konkursem winny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej 

listem poleconym, pod rygorem nieważności, na adres Organizatora podany na wstępie 

Regulaminu nie później niż w terminie do 30 kwietnia 2018 r. 

10.2. Laureat, który z przyczyn od niego niezależnych nie miał możliwości realizacji Nagrody 

może złożyć reklamację w terminie 14 dni licząc od dnia 23 lutego 2018 roku. 

10.3. Reklamację rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji oraz 

przekazuje informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji zainteresowanemu w formie 

pisemnej na adres wskazany w reklamacji. 

10.4. Decyzja Organizatora jest ostateczna i wiążąca. Od ostatecznej decyzji Organizatora 

Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym. 



10.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niepełne wypełnienie 

Zgłoszenia konkursowego przez Uczestników, za zmianę miejsca pobytu Uczestnika w czasie 

trwania Konkursu lub zmianę innych danych osobowych i informacji podanych przez 

Uczestnika Konkursu uniemożliwiające zidentyfikowanie i skontaktowanie się z Laureatem. 

11. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU 

 11. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w szczególności  

w przypadku:  

1) gdy nie wpłynie żadne Zgłoszenie konkursowe; 

2) gdy żaden wpis na blogu nie spełni wymogów Zadania Konkursowego określonych 

Regulaminem. 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

12.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu. 

12.2. Aby wziąć udział w Konkursie nie jest wymagane zakupienie jakiegokolwiek produktu lub 

usługi, w tym zwłaszcza jakiegokolwiek produktu oferowanego przez Organizatora w sklepach 

pod marką „Promod Boutique Française” w Polsce. 

12.3. Jeden Uczestnik może zgłosić w Konkursie tylko jedno Zadanie Konkursowe. 

12.4. Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną na adres 

Organizatora. Regulamin dostępny będzie również w siedzibie Organizatora oraz w sklepach 

Organizatora. 

12.5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków 

Konkursu w czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać 

praw już nabytych przez Uczestników Konkursu. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną o tym 

fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie zmian w Regulaminie oraz poinformowanie o 

nich w sklepach Organizatora. 

12.6. Na prośbę Uczestnika Organizator może pomoc Uczestnikowi w przygotowaniu Zadania 

Konkursowego poprzez wypożyczenie produktów Organizatora bądź przesłanie zdjęć ww. 

produktów.  

12.7. Na potrzeby niniejszego konkursu przyjmuje się ze blog w rozumieniu pkt. 1.2. może być 

prowadzony na Facebooku.  

 


