
REGULAMIN KONKURSU 
DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU ŻABKA POLSKA SP. Z.O.O.  (ŻABKA) 

„METAXA - SMAK WAKACJI” 
§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad 

jego prawidłowym przeprowadzeniem oraz procesu reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”). 

2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „METAXA - SMAK WAKACJI” (dalej: „Konkurs”). 

3. Organizatorem Konkursu i fundatorem Nagród w Konkursie jest Remy Cointreau Europe & MEA AG 

spółka prawa szwajcarskiego z siedzibą w Genewie (Szwajcaria) przy Route de Pré-Bois 20, 1215 

Meyrin, Genewa, Szwajcaria, nr VAT: CHE-247.193.605 MWST (zwana dalej wymiennie: 

,,Organizatorem” lub „Fundatorem” lub „Remy Cointreau Europe & MEA AG”). 

4.Podmiotem odpowiedzialnym za przebieg i koordynację Konkursu jest spółka RAAF Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, 

NIP: 5213961737, KRS: 0000962788 (zwany dalej: „Koordynatorem” lub „Raaf”). Koordynator działa na 

zlecenie Remy Cointreau Europe & MEA AG. 

5. Konkurs przeprowadzany jest na stronie internetowej https://metaxasmakwakacji.pl/   

6. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania konkursu obejmuje okres od 

dnia 28.09.2022 r. od godziny 00:00 do dnia 12.10.2022 r. do godziny 23:59, przy czym czynności 

związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się nie później 

niż do dnia 30.12.2022 r. 

7. Remy Cointreau Europe & MEA AG zobowiązuje się ufundować nagrody w Konkursie („Nagroda” lub 

łącznie „Nagrody”) określone szczegółowo w Regulaminie. 

8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której 

wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (t.j. Dz.U.2018.165 z późn. zm.).  

9. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego  

(Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19z późn. zm.). Ze względu na swój niepubliczny charakter, Konkurs 

nie stanowi reklamy ani promocji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 

r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2019.2277 t.j. z dnia 

2019.11.19z późn. zm.), a celem Konkursu jest nagradzanie osób, które najlepiej wykonały określone w 

ramach Konkursu zadania konkursowe („Zadanie Konkursowe”), na zasadach i warunkach określonych 

w niniejszym Regulaminie. 



10. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać 

się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania 

zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają 

go do udziału w Konkursie. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez 

uczestnika postanowień Regulaminu. 

11. Poza czasem trwania Konkursu produkty objęte wymogiem zakupu będą dostępne w sprzedaży, lecz 

ich zakup nie będzie uprawniał do udziału w Konkursie. Do udziału w Konkursie uprawnia tylko zakup 

produktów w czasie trwania Konkursu.  

§2  
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1.Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 

221 kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19 z późn. zm.) lub w zakresie 

niezwiązanym jest prowadzona przez nią działalnością gospodarcza lub zawodową, która podczas 

trwania Konkursu spełni następujące warunki: 

a) jest osobą pełnoletnią; 

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

c) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 

d) zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu; 

e) wyraża zainteresowanie treściami alkoholowymi; 

f) zakupiła produkt wymagany produkt tj. butelkę Metaxa 5* 0,7L NU  / 
 EAN: 5202795120252 

g) wykona Zadanie konkursowe; 

h) posiada aplikację mobilną „Żappka”, przeznaczoną do zainstalowania na urządzeniu 

mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, za pomocą której Uczestnik 

uczestniczy w programie „Żappka” ;  

i) posiada indywidualne konto uczestnika programu „Żappka”, na którym zapisywane 

są informacje o działaniach i aktywnościach Uczestnika w ramach programu (dalej: 

„Uczestnik”). 

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie 

któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność. 

3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, po przejściu bramki wiekowej na Stronie 

konkursu. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. 



Organizator zastrzega, że w takich przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia 

Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu Nagrody w Konkursie. 

4. Uczestnikiem Konkursu zostaje osoba, która przy zgłoszeniu poda swoje imię, nazwisko oraz adres e-

mail. 

5. Zwycięzca zobowiązany jest po prawidłowym przejściu etapu zgłoszenia oraz wygraniu Nagrody, 

podać dodatkowe dane osobowe: telefon kontaktowy, adres korespondencyjny. 

6. Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie.  

7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Remy Cointreau Europe & MEA AG  

 i Koordynatora w związku z przeprowadzeniem Konkursu, oraz członkowie rodzin tych osób. Za 

członków rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się̨: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżonków, a także osoby pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia. 

8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie 

Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez korzystanie z dodatkowego 

oprogramowania w celu manipulowania udziałem w Konkursie wynikiem Konkursu, Uczestnik może 

zostać wykluczony z Konkursu. 

§ 3  
KOMISJA KONKURSOWA I POWIADOMIANIE O WYGRANEJ 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania 

oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru 

Zwycięzców Konkursu, którzy nadesłali najlepsze Zadania konkursowe i którzy uprawnieni będą do 

otrzymania Nagród Organizator powoła Komisję konkursową (dalej: „Komisja”).   

 
 2. W skład Komisji konkursowej wchodzi łącznie trzy osoby, przedstawiciele Remy Cointreau Europe & 

MEA AG  i Koordynatora.  

3. Komisja konkursowa przy ocenianiu wykonanych Zadań konkursowych będzie brać pod uwagę: 

a. pomysłowość i oryginalność odpowiedzi Uczestnika, 

b. kreatywność, styl, pomysłowość i język odpowiedzi Uczestnika, 

c. zgodność zadania konkursowego z  Regulaminem. 

 

4. Decyzja Komisji ma charakter ostateczny, potwierdza prawidłowość tego wyboru to jest uznanie 

wybranych Zadań konkursowych za najciekawsze i najlepsze, wybór ten jest wiążący dla Uczestników 

oraz nie podlega reklamacji. 



5. Z posiedzenia Komisji konkursowej, w trakcie którego wybrane zostaną zwycięskie Zadania 

konkursowe sporządzony zostanie pisemny protokół. Protokół nie będzie podany do publicznej 

wiadomości ani udostępniany innym stroną niż Organizator i Koordynator. 

 

6. Nie później niż do dnia 30 listopada 2022 roku na stronie internetowej działającej pod adresem: 

http://metaxasmakwakacji.pl/ w odrębnej zakładce oznaczonej jako ,,Laureaci” lub ,,Zwycięzcy” zostanie 

opublikowana lista Laureatów zawierająca imię i pierwsza literę nazwiska Laureata, które to wskazane 

zostały przez niego w Formularzu Zgłoszeniowym (dalej: ,,Lista Laureatów”). 

 

7. W terminie maksymalnie 30 dni od dnia opublikowania Listy Laureatów, Organizator skontaktuje się z 

Laureatami poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail, który to wskazali oni w Formularzu 

Zgłoszeniowym. W wiadomości tej Laureat zostanie poinformowany o wygranej oraz przesłany będzie 

link do dedykowanej strony internetowej, na której to Laureat w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego 

linku powinien wskazać swoje dane osobowe celem przekazania mu Nagrody (wysyłki) oraz wykonania 

obowiązków publicznoprawnych tj. uiszczenia podatku dochodowego od wygranej. Dane i informacje, o 

których przekazanie Laureat zostanie poproszony są następujące: 

a. imię, nazwisko, 

b. adres zamieszkania i adres do wysyłki 

c. adres e-mail, 

d. numer telefonu, 

e. PESEL, 

f. dane właściwego dla Laureata Urzędu Skarbowego. 

8. Aby Koordynator działający na zlecenie Organizatora mógł wydać Laureatowi Nagrodę, Laureat 

zobowiązany jest spełnić łącznie warunki wymagane i wskazane w Regulaminie. W przypadku 

niespełnienia tych warunków lub spełnienia tylko kilku z nich, będzie to skutkować niemożliwością po 

stronie Organizatora wydania Laureatowi Nagrody, a w konsekwencji wygaśnięciem prawa Laureata do 

otrzymania Nagrody. 

 

9. Nagroda zostanie wysłana do Laureata przez przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską po 

weryfikacji wszystkich warunków, które musi spełnić Laureat, o których mowa w Regulaminie nie później 

niż 30 dni od momentu otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7 powyżej. 

 



10. Z zastrzeżeniem postanowień powyższych, Laureat utraci prawo do otrzymania Nagrody także, gdy 

informacje podane przez niego w Formularzu Zgłoszeniowym lub w wiadomości, o której mowa w ust. 7 

powyżej będą niezgodne z prawda lub dane do doręczenia Nagrody będą nieaktualne albo niepełne. 

 
§ 4 

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU 
1.  W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki 

określone w Regulaminie, w szczególności: 

a. posiadać aplikację mobilną „Żappka”, przeznaczoną do zainstalowania na 

urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, za pomocą której 

Uczestnik uczestniczy w programie „Żappka” ; 

b. posiadać indywidualne konto uczestnika programu „Żappka”, na którym zapisywane 

są informacje o działaniach i aktywnościach Uczestnika w ramach programu; 

c. potwierdzić swoją pełnoletniość oraz zainteresowanie treściami alkoholowymi 

d. kupić butelkę Metaxa 5* 0,7L NU  /  EAN: 5202795120252w dowolnym sklepie sieci 

Żabka w trakcie trwania konkursu; 

e. zeskanować kod kreskowy z zainstalowanej na urządzeniu mobilnym aplikacji 

„Żappka” oraz uzyskać unikalny kod w aplikacji; 

f. zarejestrować kod w czasie trwania Konkursu na Stronie konkursu 

http://metaxasmakwakacji.pl/  oraz podać następujące informacje: dane osobowe 

Uczestnika, czyli imię i nazwisko, adres e-mail; 

g. wykonać Zadanie konkursowe na Stronie konkursowej; 

h. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. imię i nazwisko, adres email 

Uczestnika na potrzeby realizacji jego udziału w Konkursie;   

i. zaakceptować Regulamin. 

2. Zadanie Konkursowe polega na:  

kreatywnym wykonaniu Zadania konkursowego polegającego na dokończeniu zdania:  

Smak wakacji to smak ….?. Zadanie powinno posiadać max 500 znaków. Wykonanie Zadania 

konkursowego jest możliwe wyłącznie w formie tekstowej, niedopuszczalne jest zgłaszanie odpowiedzi 

konkursowych zawierających wizerunek Uczestnika lub osób trzecich.  

3. Organizator lub Koordynator jest upoważniony do wykluczenia z Konkursu Uczestnika oraz usuwania 

z Konkursu wyników, w szczególności w następujących przypadkach: 

a) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr 

osobistych i praw autorskich; 



b) gdy wyniki zostały uzyskane dzięki oszustwom wobec Organizatora, Koordynatora 

lub innych Uczestników Konkursu; 

c) gdy zadanie konkursowe zawierają wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, 

propagandowe, religijne lub treści sprzeczne z prawem oraz naruszające 

jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste i prawa 

autorskie oraz zawierające w zadaniu konkursowym treści reklamowe dotyczące 

podmiotów innych niż Organizator lub Koordynatora oraz gdy Uczestnik nie posiada 

praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich 

elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

§ 5 
NAGRODY 

1.Nagrodami w Konkursie są:  

a. 3 (trzy) vouchery turystyczny o wartości brutto 5.000 zł każdy, 

b. 20 (dwadzieścia) głośników BOSE o wartości brutto 719 zł każdy, 

c. 200 (dwieście) butelek Metaxy o wartości brutto 72,99 z każda.  

2. Z uwagi na wartość nagród widniejące w punkcie powyżej podpunkcie b i c  są one zwolnione z 
obowiązku odprowadzania podatku od nagród, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

podatkowego. W przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawne będzie obowiązek 
odprowadzenia podatku, do wartości nagrody zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w 

wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu 

wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody (zaokrąglonej do pełnych 
złotych), która to zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku 

dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie Nagród (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w 
zw. z art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. 2021 poz. 1128). 

Potrącenie podatku zryczałtowanego od wartości Nagród oznacza, że dodatkowa nagroda pieniężna, o 
której mowa w niniejszym ustępie nie zostanie wypłacona Laureatowi, na co Laureaci wyrażają zgodę 

poprzez akceptację regulaminu. 
 

3. Podmiotem odpowiedzialnym za wydanie Nagród jest Fundator. 

4. Zwycięzca wygrywa jedną Nagrodę. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie jeden raz podczas 

całego okresu jego trwania przy wielokrotnym udziale. 

5. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani na nagrodę innego 

rodzaju. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagród, takich, jak kolor, 



wielkość, kształt czy rodzaj Nagrody. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych 

dotyczących niniejszego Konkursu mają charakter poglądowy. 

6. Zwycięzca Konkursu nie może zrzec się części Nagrody, zrzeczenie się części Nagrody oznacza 

zrzeczenie się całości Nagrody.  

§ 6  
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, 

str. 1) (dalej: ,,RODO”). 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Remy Cointreau Europe & MEA AG spółka 

prawa szwajcarskiego z siedziba w Genewie (Szwajcaria) przy Route de Pré-Bois 20, 1215 Meyrin, 

Genewa, Szwajcaria, nr VAT: CHE-247.193.605 MWST (dalej: ,,Administrator”). 
3.Przetwarzanie danych osobowych zostało powierzone przez Administratora następującym podmiotom: 

a. RAAF Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. J. P. Dziekońskiego 1, 00-728 

Warszawa jako podmiotowi odpowiedzialnemu za realizacje i koordynacje przebiegu 

Konkursu, 

b. DCN Direct, Sp. z o.o., ul. Goworowska 6B, 03-353 jako podmiotowi odpowiedzialnemu 

za konfekcjonowanie i wysyłkę Nagród, 

(dalej zwanymi łącznie ,,Podprocesorami”, a każdy z nich z osobna ,,Podprocesorem”). 

4. Wyrażenie przez Uczestników zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 

konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi 

Uczestnikowi udział w Konkursie. 

5. Dane osobowe podane przez Uczestników będą przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez 

Uczestników (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 

ust. 1 lit. f RODO), na który to składają się: 

a. prawidłowe przeprowadzenie Konkursu organizowanego pod hasłem ,,METAXA - SMAK 

WAKACJI”, w tym wyłonienie Laureatów, 

b. doręczenie Nagród Laureatom, 

c. działania marketingowe i promocyjne związane z przeprowadzeniem Konkursu oraz 

promocja Administratora, w tym jego marki oraz produktów, 

d. w celach podatkowych powstałych w związku z przyznaniem Nagród w Konkursie, 



e. w celu wykonania uprawnień Administratora o charakterze ciągłym (licencja do 

odpowiedzi na Pytanie konkursowe). 

6. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest podać swoje następujące dane osobowe: 

informacje o tym, czy jest on pełnoletni tj. czy ukończył on 18 lat, imię, nazwisko, adres e-mail, numer 

telefonu oraz oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. Laureaci Konkursu 

zobowiązani są podać, oprócz danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzednim także 

następujące dane osobowe: PESEL, adres zamieszkania, dane właściwego dla nich Urzędu Skarbowego 

w przypadku takiego wymogu skarbowego. 

7. Administrator i Podprocesorzy w celu prawidłowego doręczenia Nagrody mogą przekazać niezbędne 

dane osobowe Laureata tj. jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu Poczcie Polskiej 

S.A. lub firmom kurierskim, a w celu wykonania obowiązków podatkowych podmiotowi świadczącemu 

usługi księgowe. Administrator i Podprocesorzy mogą przekazać dane osobowe Uczestników także 

firmom zewnętrznym świadczącym usługi hostingowe. 

8. Dane osobowe Uczestników mogą zostać przekazane przez Administratora i Podprocesorów sądom 

lub organom administracji publicznej, na ich wezwanie, na podstawie stosownych przepisów prawa. 

9. Powierzone przez Uczestnika dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, 

w tym profilowaniu. 

10. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do zadania ich: 

a. sprostowania, 

b. poprawiania, 

c. ograniczenia przetwarzania, 

d. przeniesienia, 

e. złożenia sprzeciwu, co do ich przetwarzania, 

f. usunięcia, 

przy czym oświadczenie takie należy skierować na adres Administratora wskazany w ust. 2 powyżej. 

Administrator w terminie 30 dni od przyjęcia zgłoszenia rozpatrzy złożony przez Uczestnika wniosek. 

11. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej 

cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie trwania Konkursu 

uniemożliwi Uczestnikowi dalszy udział w Konkursie oraz wydanie mu Nagrody. 

12. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, w sytuacji, w której uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane w sposób 

niezgodny z prawem. 



13. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane przez Administratora i Podprocesorów do państw 

spoza Unii Europejskiej (za wyjątkiem Szwajcarii) lub do organizacji międzynarodowej. 

14. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora i Podprocesorów przez czas 

trwania Konkursu, wyboru Laureatów, realizacji obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu – w 

tym wysyłki Nagród oraz przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, w celu ewentualnych celów 

podatkowych, jeśli takie zaistnieją oraz w celu realizacji uprawnień o charakterze ciągłym (licencje), 

jednakże nie dłużej niż przez 6 (sześć) lat. 

15. W przypadku jakichkolwiek pytań lub realizacji przysługujących Uczestnikowi prac dotyczących 

przetwarzania danych osobowych związanych z realizacją konkursu, Uczestnik może skontaktować się z 

Administratorem przesyłając mu wiadomość e-mail na następujący adres: 

kontakt@metaxasmakwakacji.pl. 

§ 6 
REKLAMACJE  

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu i/lub przyznanych Nagród, Uczestnicy winni 

zgłaszać: pocztą elektroniczną na adres e-mail Koordynatora: kontakt@metaxasmakwakacji.pl ze 

wskazaniem w temacie wiadomości: Reklamacja ,METAXA-SMAK WAKACJI”. 

2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 (czternastu) 

dni od dnia jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, 

adres e-mail oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

3. Reklamacje złożone po terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, jak również reklamacje nie zawierające 

danych wskazanych w ust. 2 poniżej nie będą rozpatrywane. 

4. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data dostarczenia przesyłki 

zawierającej reklamacje lub data doręczenia wiadomości e-mail na adres e-mail, o którym mowa w ust. 1 

lit. a) powyżej. 

5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania przez 

Koordynatora. Odpowiedz na reklamacje zostanie wysłana na adres wskazany przez Uczestnika w 

reklamacji lub e-mailem na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w reklamacji. 

Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchylają ani nie umniejszają roszczeń ani praw, jakie to 

przysługują Uczestnikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności 

Uczestnicy mogą występować na drogę sadowa w celu ochrony swoich praw, mają także prawo 

skorzystania z pozasądowych form rozstrzygania sporów dotyczących Konkursu. Przykładowym 

organem, do którego Uczestnik może się zwrócić o rozwiązanie sporu związanego z Konkursem jest 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 

Warszawa, email: IH_WARSZAWA@WIIH.ORG.PL. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości 



skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przy udziale Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej znajdują się pod adresem: 

http://www.wiih.org.pl/index.php?id=137&id2=136. 

 
§ 7 

PRAWA AUTORSKIE - LICENCJA 
1. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu poprzez zgłoszenie Zadania Konkursowego i wysłanie 

Formularza Zgłoszeniowego oświadcza, że: 

a. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Zadania konkursowego, 

b. nadesłane przez niego Zadanie konkursowe nie jest obciążona prawami i roszczeniami 

osób trzecich, wadami prawnymi, a także, że nie narusza ona żadnych praw, w tym praw 

osób trzecich (także dóbr osobistych). 

2. Uczestnik zgłaszając Zadanie konkursowe i przesyłając Formularz Zgłoszeniowy udziela 

Organizatorowi licencji: nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na okres 5 (pięciu) lat 

liczonej od dnia przypadającego pod dniu zakończenia Czasu trwania Konkursu (dalej: ,,Licencja”), na 

publiczne udostępnianie i rozpowszechnianie Zadania konkursowego na potrzeby realizacji i promocji 

Konkursu, jak również promocji marki Organizatora na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalania, zwielokrotniania i publikacji w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej 

lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych jak 

Instagram, Facebook, YouTube) i nieelektronicznych, 

b. zwielokrotniania dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, 

plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., 

c. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie odtworzenie, nadawanie, _emitowanie, 

d. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Zadania 

konkursowego w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, 

sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na 

ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy), 

e. wprowadzania do obrotu, użyczania oryginału albo egzemplarzy, 

f. wykorzystywania na cele promocji i reklamy, a także merchandisingu, w szczególności 

na tego rodzaju cele Organizatora, 

g. wyrażania zgody na dokonywanie opracowywania Zadania konkursowego objętego 

Zgłoszeniem konkursowym oraz na rozporządzanie i korzystnie z takich opracowań, 

h. dla celów opisanych w lit. A) – e) powyżej, 



i. udzielania sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w 

Regulaminie. 

3. Uczestnik oświadcza, iż w chwili udzielenia Licencji zobowiązuje się do niewykonywania względem 

Zadania konkursowego swoich autorskich praw osobistych, w tym także, że nie będzie realizował 

swojego prawa do oznaczania tego Zadania swoim imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem. 

4. Nabycie przez Organizatora licencji nie rodzi po stronie Organizatora obowiązku rozpowszechniania 

czy tez upubliczniania Zadania konkursowego Laureata. Niewykorzystanie przez Organizatora Zadania 

konkursowego  Laureata nie upoważnia Uczestników ani Laureatów do otrzymania od Organizatora 

żadnego odszkodowania. 

5. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora za nieprawdziwość 

oświadczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, jak również za zgłoszenie przez osoby trzecie roszczeń 

lub pociągnięcie Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora 

Zadania konkursowego w zakresie, o którym mowa w niniejszym Regulaminie. 

 
§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym  w § 1 oraz na 

stronie http://metaxasmakwakacji.pl/ 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków 

Uczestnika oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o 

zmianie oraz nowy Regulamin zostaną zamieszczone na stronie http://metaxasmakwakacji.pl/ w taki 

sposób, że każdy Uczestnik będzie miał do niego dostęp. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. O dotrzymaniu terminu nadesłania wiadomości, informacji, korespondencji lub innej przesyłki 

przewidzianej Regulaminem decydować będzie data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści 

niniejszego Regulaminu. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.09.2022 r. 

 


