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REGULAMIN KONKURSU 

„Narysuj swój wesoły samochód” 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1. Organizatorem konkursu jest LELLEK sp. z o.o. z siedzibą: ul. Opolska 2c, 45-960 Opole zarejestrowana w Rejestrze 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu pod numerem KRS: 

0000943822, legitymującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 991-037-47-36 oraz numerem REGON:160105918 

zwana dalej „Organizatorem”,  

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego. 

1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.4. Konkurs organizowany jest w dniu 15.10.2022 r, a ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 19.10.2022 roku. 

1.5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, 

poz. 1540 ze zm.) 

1.6. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Konkursu w całości 

i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie 

warunki, które uprawnią go do udziału w Konkursie.  

 

2. UCZESTNICY 

 

2.1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę prowadzenia działalności 

gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W konkursie mogą wziąć osoby, które ukończyły 18 lat.  

2.2. W konkursie mogą brać udziału uczestnicy kina samochodowego organizowanego w dniu 15 października 2022 roku, u 

Opolu, przy ul. Opolskiej 2c. 

 

3. ZASADY KONKURSU 

 

3.1.  Aby wziąć udział w Konkursie osoba spełniająca warunki określone w pkt. 2.1. musi w czasie trwania Konkursu wykonać 

pracę konkursową „Narysuj swój wesoły samochód” 

3.2. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, oraz numer 

telefonu komórkowego. 

3.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osobę przystępującą do Konkursu nieprawdziwych lub 

niekompletnych danych osobowych. 

3.4. W Konkursie wygrywają Uczestnicy, którzy wykonają najciekawszy i najbardziej kreatywny rysunek.  

3.5. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 19.10.2022 r. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru 3 zwycięzców.  

3.6. Rozwiązanie zadania konkursowego, o którym mowa w pkt 3.1. lit. b): 

• Powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, 

• Nie może zawierać wulgaryzmów treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem, 

• Nie może narażać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich. 

3.7. Uczestnik może tylko raz wziąć udział w konkursie, tzn. Kolejne prace konkursowe nie będą oceniane przez Komisję 

konkursową..  

3.8. Organizator zastrzega, że Uczestnicy, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zostaną 

wykluczeni z udziału w konkursie. 

 

4. NAGRODA W KONKURSIE 

 

4.1. Nagrodą w Konkursie są: 

• 3 podwójne vouchery do Kina Meduza w Opolu, o wartości 40 zł brutto każdy 

4.2. Laureat konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

4.3. Laureat konkursu może odmówić przyjęcia nagrody. 

4.4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego – ustawa z dnia 26.07.1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) tj. 

zgodnie z art. 21, ust. 1, pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w/w nagrody o wartości poniżej 2000 zł 

brutto są zwolnione z opodatkowania.  

4.5. Laureatowi nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani otrzymania jej ekwiwalentu 

pieniężnego, ani wymiany na nagrody innego rodzaju. 

 

5. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

 

5.1. Organem dokonującym weryfikacji nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w pkt. 4.1. będzie 

Komisja Konkursowa, w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora.  

5.2. Komisja Konkursowa dokonując wyboru najciekawszego rozwiązania konkursowego, weźmie pod uwagę pomysł, 

kreatywność i walory estetyczne pracy. 

 

6. POWADOMIENIA O WYGRANEJ 
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6.1. Organizator zastrzega sobie prawo telefonicznego poinformowania Uczestnika o zwycięstwie, dzwoniąc na numer 

telefonu, wysyłając wiadomość e-mail lub kontaktując się z nim w wiadomości prywatnej przez portal Facebook.  

6.2. Aby odebrać nagrodę Uczestnik musi w terminie 5 dni od otrzymania informacji, o której jest mowa w punkcie 

poprzedzającym, potwierdzić chęć odbioru nagrody we wskazanym przez Organizatora miejscu na terenie Polski. 

6.3. Jeżeli zwycięzca nagrody nie spełni warunków określonych w pkt. 6.2. to traci prawo do nagrody. Organizator może 

wówczas zdecydować o przyznaniu nagrody osobie zajmującej kolejne miejsca według Komisji Konkursowej. W takiej 

sytuacji odpowiednie zastosowanie będą miały punkty 6.1. – 6.2. 

6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możności powiadomienia Laureata o wygranej z przyczyn leżących po 

stronie Laureata, a w szczególności z powodu podania przez Laureata błędnego adresu e-mail, błędnego numeru telefonu 

lub zmiany numeru telefonu w czasie trwania Konkursu bez powiadamiania o tym Organizatora.  

 

7. REKLAMACJE 

 

7.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora od 
dnia rozpoczęcia konkursu do dnia 31.10.2022 r. z dopiskiem „Narysuj swój wesoły samochód” 

7.2. Termin ten jest zachowany, gdy we wskazanym powyżej terminie reklamacja jest nadana w urzędzie pocztowym listem 

poleconym (decyduje data nadania listu poleconego zawierającego reklamacje) oraz wpłynie do Organizatora w terminie 

kolejnych 7 dni. 

7.3. Prawo do złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 

7.4. Reklamacje dotyczące wydania nagród mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres organizatora do dnia 
31.10.2022 r. z dopiskiem „Narysuj swój wesoły samochód”. 

7.5. Termin ten jest zachowany, gdy we wskazanym powyżej terminie reklamacja jest nadana w urzędzie pocztowym listem 

poleconym (decyduje data nadania listu poleconego zawierającego reklamacje) oraz wpłynie do Organizatora w terminie 

kolejnych 7 dni. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej wydania nagrody przysługuje jedynie Laureatom Konkursu 

uprawnionym do nagrody.  

7.6. Reklamacja powinna być sporządzona w formie pisemnej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres 

korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania, 

datę i miejsce zdarzenia. 

7.7. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od daty ich doręczenia Organizatorowi. Organizator 

będzie rozpoznawał reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. 

7.8. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w 

reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  

7.9. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.  

 

8. PRAWA AUTORSKIE 

 

8.1. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z rozwiązaniem zadania konkursowego, o 

którym mowa w pkt. 3.1. lit. b). 

8.2. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory 

nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw i dóbr osobistych osób trzecich i 

że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.  

8.3. W przypadki niezgodności z prawdą ww. oświadczeń Uczestnik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tego 

tytułu, w szczególności zobowiązuje się pokryć w całości ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty. 

Ponadto w przypadku skierowania roszczeń przeciwko Organizatorowi przejmie od niego odpowiedzialność za te 

roszczenia, oraz zobowiązuje się do naprawienia wszelkich udokumentowanych szkód i pokrycia wszelkich 

udokumentowanych kosztów poniesionych przez Organizatora w związku ze zgłoszeniem takich szkód.  

 

9. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

9.1.  Organizator będzie przetwarzał i przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w 

szczególności z Rozporządzeniem 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 

9.2. Administratorem danych Uczestników konkursu jest Organizator konkursu, czyli Lellek sp. z o.o., z siedzibą w Opolu, ul. 

Opolska 2c. 

9.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, w celach związanych z realizacją 

nagród, rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej. 

9.4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do pozytywnej weryfikacji kuponu zgłoszeniowego, 

realizacji nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: 

dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania lub żądania ich usunięcia. 

 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

10.1. Niniejszy Regulamin Konkursu jest dostępny przez cały czas przebiegu Konkursu w siedzibie Organizatora, na stronie 

internetowej Organizatora (www.lellek.pl). 
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10.2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Organizatora. 

10.3. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszystkie 

materiały promocyjno – reklamowe mają charakter informacyjny. 

10.4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne nagród rzeczowych, jeżeli spowodowane są one 

działaniem lub zaniechaniem zwycięzców lub osób trzecich. 

10.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą 

spowodować zgubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych informacji, które powstały 

bez winy Organizatora. 

10.6. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator konkursu. 


