
Regulamin Konkursu „Manifest Związku Zawodowego Mam” 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie 

pod nazwą „Manifest Związku Zawodowego Mam” (zwanym dalej "Konkursem").  

2. Organizatorem Konkursu jest Canpol Sp. z o. o. SKA z siedzibą w Warszawie, 02-884 Warszawa przy 

ul. Puławskiej 430, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000164078, 

NIP: 118-00-28-608, Regon: 015495694 (zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”). 

3. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną ani też nie jest 

zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 

2009, Nr 201, poz. 1540). Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz odwołania 

Konkursu. 

5. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej "Uczestnikiem") przystępując do konkursu 

oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia. 

6. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora 

www.zwiazekzawodowymam.pl.   

 

II. WARUNKI KONKURSU 

1. Konkurs będzie trwał w okresie od dnia 04.05.2017 roku do dnia 23.05.2016 roku do godz. 23:59:59. 

2. Konkurs ogłoszony będzie na www.zwiazekzawodowymam.pl.  

3. Uprawnione do wzięcia udziału w Konkursie są wyłącznie osoby fizyczne, które spełnią następujące 

warunki: 

3.1. ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 

3.2. zarejestrują się w czasie trwania Konkursu na stronie www.zwiazekzawodowymam.pl, 

uzupełnią swoje dane teleadresowe (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania z kodem 

pocztowym, ulicą i jej nr, telefon, adres email) i dodadzą odpowiedź na pytanie konkursowe, 

które brzmi: Napisz swój postulat lub postulaty do Związku Zawodowego Mam na stronie 

www.zwiazekzawodowymam.pl. 

3.3. udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wielokrotnego korzystania 

ze odpowiedzi na pytanie konkursowe, której są autorami na następujących polach 

eksploatacji: 

3.3.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wypowiedzi - wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy tekstu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
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3.3.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3.3.3. w zakresie rozpowszechniania wypowiedzi w sposób inny niż określony w pkt 

 3.3.4. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym. 

  - w okresie 5 lat od dnia jej zawarcia. 

4. W Konkursie będą oceniane jedynie odpowiedzi, które zostaną dodane na stronie 

www.zwiazekzawodowymam.pl w terminie do dnia 23.05.2017 roku do godz. 23:59:59. Odpowiedzi 

powinny być stworzone przez osobę je zgłaszającą i nie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich oraz 

dobrych obyczajów. 

5.  Użytkownik w ramach Konkursu może zamieścić dowolną ilość odpowiedzi, jednak może zdobyć 

wyłącznie jedną nagrodę.   

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, osoby 

prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej jak również inne osoby biorące 

udział w organizacji Konkursu. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie 

się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem. 

6. W celu wyłonienia zwycięzców Organizator powołuje Jury. 

7. Odpowiedzi na pytania będą oceniane pod względem kreatywności.  

8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do dnia 26.05.2017 roku. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu z uwagi na ilość 

nadesłanych odpowiedzi, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu przez 

zamieszczenie stosownej informacji na stronie www.zwiazekzawodowymam.pl.  

10. Wyniki Konkursu będą publikowane na stronie www.zwiazekzawodowymam.pl w dniach: 

12.05.2017, 19.05.2017 oraz 26.05.2017.  

11. Odpowiedzi niezgodne z regulaminem lub nadesłane po terminie nie będą oceniane w Konkursie. 

12. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu komentarza wyłącznie własnego autorstwa. Organizator 

zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie 

stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika 

dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika 

obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia 

reklamacji zgodnie z Regulaminem. 

13. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub 

osobistych praw osób trzecich w związku z pracą przesłaną Organizatorowi w ramach zgłoszenia 

konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł 

Organizator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwej – w 

związku z naruszeniem o którym mowa w zdaniu poprzednim – odpowiedzi.   
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III. NAGRODY 

1. Dla zwycięzców Konkursu Organizator przewidział nagrody w postaci 100 zestawów prezentowych, 

każdy o wartości 110,00 zł (sto dziesięć złotych 00/100).  

2. Organizator przyzna wszystkim zwycięzcom Konkursu dodatkowe nagrody pieniężne stanowiące 

10,76 % wartości otrzymywanych przez zwycięzców nagród, o których mowa w ust.1. Nagrody 

pieniężne, o których mowa w zd. 1, nie będą wypłacone zwycięzcom, lecz pobrane jako podatek 

zryczałtowany od łącznej wartości nagród, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). 

3. Nagrody zostaną wysłane kurierem na adres wskazany przez Uczestników Konkursu w terminie do 

dnia 19.06.2017 roku. Koszty wysyłki nagrody pokrywa Organizator. Nagrody wysyłamy tylko na 

terenie Polski. 

4. Nieodebranie nagrody w okresie 30 dni w siedzibie Organizatora licząc od daty trzeciej nieskutecznej 

próby doręczenia nagrody jest równoznaczne z rezygnacją przez zwycięzcę z nagrody. 

5. W przypadku nieodebrania nagrody pozostaje ona do dyspozycji Organizatora. 

6. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę 

rzeczową. 

 

IV. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu w 

nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu (decyduje data doręczenia). 

2. Zgłoszenia reklamacyjne należy wysyłać na adres biura Organizatora (Canpol Sp. z o. o. SKA z siedzibą 

w Warszawie, 02-884 Warszawa przy ul. Puławskiej 430) z dopiskiem "Konkurs: Wakacyjne 

wspomnienia z Canpol babies” listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

3. Reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 

dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 

4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej 

najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  

 

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Uczestnicy Konkursu przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

ich danych osobowych na potrzeby Konkursu. Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą 

wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.2002.101.926 ze zm.). Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem 

jest Canpol Sp. z o. o. SKA z siedzibą w Warszawie, 02-884 Warszawa przy ul. Puławskiej 430. Każdy 

uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter 

dobrowolny. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia 

Konkursu, w tym wyłonienia Zwycięzców Konkursu, wydania nagród oraz rozpatrywania reklamacji 

Uczestników. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. 



 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

1.1.usługi świadczone przez operatorów poczty elektronicznej, 

1.2.niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika 

błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody, inne zdarzenia, których Organizator 

przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec - w 

szczególności spowodowane działaniem siły wyższej lub działaniem osób trzecich, za które Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności. 

1.3. czas dostarczenia nagrody przez kuriera. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

Cywilny (Dz. U. 1964, poz. 16, nr 93 ze zm.) 


