
REGULAMIN KONKURSU  

”Tour de France” 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu, („Konkurs”) jest  VECTRA S.A. z siedzibą w Gdyni, przy Al. 

Zwycięstwa 253 („Organizator”). 

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Discovery Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy  

ul. Bielańskiej 12 w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wy-

dział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 23911, posiadającą 

nr NIP: 5272322571 oraz REGON: 016992839, kapitał zakładowy w kwocie 50 000,00 

PLN („Fundator”). 

3. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem Konkursu, 

(„Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin do-

stępny jest na stronie https://www.facebook.com/cyfrowavectra („Strona Konkursu”). 

4. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia Konkursu, który będzie prowadzony 

w terminie od dnia 12.07.2018 r. do dnia 16.07.2018 r. („Czas trwania Konkursu”). 

5. Konkurs realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikami Konkursu, („Uczestnicy”), mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, mieszkające na terenie Polski. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i/lub członkowie ich naj-

bliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, ro-

dzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozosta-

jące w stosunku przysposobienia. 

3. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść dzieła i zapewnia, że jest jedyną 

osobą upoważnioną do korzystania z dzieła na mocy przepisów dotyczących praw autor-

skich, a korzystanie z dzieła nie narusza praw osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że jest 

upoważniony do przeniesienia praw do korzystania z dzieła na wszystkich znanych w chwili 

obecnej polach eksploatacji bez wynagrodzenia na rzecz Organizatora. Ponadto, Uczestnik 

ponosi wszelką odpowiedzialność za konsekwencje i szkody, jakie mogą mieć miejsce w 

przypadku niezastosowania się Uczestnika do treści postanowień Regulaminu, w tym w 

szczególności postanowień odnoszących się do praw autorskich do dzieła. W przypadku 
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wysunięcia roszczenia z tego tytułu przez osobę trzecią, Uczestnik zobowiązuje się do po-

krycia wszelkich negatywnych skutków takiego roszczenia, w tym w szczególności finan-

sowych. Odpowiedzi nie mogą zawierać jakichkolwiek przekazów promocyjnych ani rekla-

mowych m.in. towarów, usług, znaków towarowych i/lub podmiotów oraz treści kopiowa-

nych z innych źródeł.  

4. Uczestnicy Konkursu przesyłając odpowiedź konkursową upoważniają Organizatora do de-

cydowania o sposobie oznaczenia (i podpisywania) nadesłanej przez Uczestników Konkursu 

odpowiedzi konkursowej podanymi przez niego danymi w celu ich opisania, w tym do usu-

wania słów niestosownych, jeśli takie znajdą się w podanych przez niego danych. 

5. Całkowicie zabronione jest przesyłanie odpowiedzi konkursowych zawierających treści 

sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych i 

erotycznych, zawierających treści szokujące, obsceniczne, wulgarne czy promujących agre-

sję, zniesławiających lub obrażających osoby trzecie lub innych Uczestników Konkursu, ob-

rażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, 

propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łama-

nia danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów. 

 

§3 Zasady Konkursu 

1. Konkurs będzie trwał od dnia 12.07.2018 roku od momentu opublikowania pytania konkur-

sowego do dnia 16.07.2018 roku do godziny 23:59. 

2. O odwołaniu Konkursu, skróceniu lub przedłużeniu czasu trwania Konkursu Organizator  

powiadomi na profilu Vectra na portalu Facebook pod adresem https://www.face-

book.com/cyfrowavectra. 

3. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na dwa pytania zadane w poście kon-

kursowym tj.  

 

Który z Polaków wygrał etap na Tour de France w ubiegłorocznej edycji? (2017) 

oraz  

Któremu kolarzowi w tegorocznym Tour de France kibicujesz i dlaczego? 

 

4. Odpowiedzi, („Odpowiedzi Konkursowe”), dostarczone po upływie wyznaczonego ter-

minu nie biorą udziału w Konkursie. 

https://www.facebook.com/cyfrowavectra
https://www.facebook.com/cyfrowavectra


5. Konkurs zostanie ogłoszony na profilu Vectra na portalu Facebook pod adresem 

https://www.facebook.com/cyfrowavectra i będzie polegał na przesłaniu dzieła określonego 

w § 3 pkt. 3. 

6. Przyjmuje się następujące kryteria formalnej oceny Odpowiedzi Konkursowej: 

a. do poprawnie złożonych odpowiedzi zalicza się tylko te, które zostaną złożone przez 

profil na Facebooku https://www.facebook.com/cyfrowavectra, 

b. odpowiedzi udzielone w Konkursie ocenione zostaną pod kątem kreatywności, 

c. kreatywność odpowiedzi oceniona zostanie wedle uznania Organizatora Konkursu 

 

7. Warunki udziału: 

a. Odpowiedzi Konkursowe należy udzielać w komentarzach do postu zawierającego 

pytanie konkursowe (jeden post – odpowiedzi na dwa pytania); 

b. W Konkursie wygrać może 12 Uczestników, przy czym jeden Uczestnik może 

wygrać tylko jedną nagrodę; 

c. Spośród Uczestników, którzy udzielili prawidłowej odpowiedzi w formule za-

mkniętej oraz udzielili odpowiedzi na pytanie otwarte w Konkursie, Organizator, 

wyłoni autorów 12 (słownie: dwunastu) najbardziej oryginalnych  

i najbardziej kreatywnych Odpowiedzi Konkursowych („Laureaci”).  

d. Spośród Laureatów, zostanie wybranych 2 (słownie: dwóch) zwycięzców Kon-

kursu („Zwycięzcy Konkursu”), którzy otrzymają odpowiednio Nagrodę I Stop-

nia oraz Nagrodę II Stopnia. 

e. Laureaci kolejnych 10 (słownie: dziesięciu) miejsc otrzymają po jednej Nagrodzie 

dodatkowej. 

f. Laureaci oraz Zwycięzcy zostaną poproszeni o przesłanie Organizatorowi w wia-

domości prywatnej na Facebooku swoich danych osobowych (imię, nazwisko, nu-

mer telefonu oraz adres korespondencyjny).   

 

8. Nagrodami w Konkursie są: 

 

NAGRODA I stopnia:  

Koszulka z autografem Rafała Majki 

wartość: 150 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) 

 

NAGRODA II stopnia:  
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Czapeczka z autografem Rafała Majki  

o wartość: 80 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt złotych) 

 

NAGRODA dodatkowa:   

Zestaw - koszulka i czapeczka z logo Tour de France 

wartość zestawu: 65 zł brutto (słownie sześćdziesiąt pięć złotych) 

 

 dalej „Nagrody” 

 

9. W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od Nagrody, zostanie 

ona powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta 

zostanie pobrana przez Fundatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od 

osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% Nagrody. Część pieniężna Nagrody nie 

zostanie wypłacona Laureatom ani Zwycięzcy Konkursu i zostanie odprowadzona na 

rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego. 

10. W Konkursie rozdanych zostanie łącznie 12 Nagród: 1 (słownie: jedna) Nagroda I stopnia, 

1 (słownie: jedna) Nagroda II stopnia oraz 10 (słownie: dziesięć) Nagród dodatkowych. 

11. Decyzję o przyznaniu Nagród Uczestnikom Konkursu podejmuje Organizator. Decyzja o 

przyznaniu Nagrody jest ostateczna. 

12. Organizator ogłosi wyniki Konkursu na stronie https://www.facebook.com/cyfrowavectra 

do dnia 20.07.2018 roku w formie komentarza pod postem konkursowym. Zwycięzcy oraz 

Laureaci Konkursu poproszeni zostaną  o przesłanie w wiadomości prywatnej danych 

niezbędnych do przyznania Nagrody (imię, nazwisko, numer telefonu, adres 

korespondencyjny) w terminie jednego dnia od daty opublikowania wyników Konkursu. 

13. W razie, gdy Uczestnik Konkursu, z którym skontaktuje się przedstawiciel Organizatora, 

nie będzie spełniać warunków określonych Regulaminem lub nie potwierdzi swojego 

udziału w Konkursie, traci prawo do Nagrody. 

14. W przypadku niepodjęcia przez Zwycięzców bądź Laureatów Konkursu Nagrody w ciągu 

48 godzin od postawienia jej do dyspozycji Zwycięzcom bądź Laureatom Konkursu, prawo 

do Nagrody wygasa. 

15. Organizator zastrzega, że Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. 

16. Zwycięzcom bądź Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do wyboru Nagrody i za-

strzeżenia szczególnych właściwości Nagród. 



17. Nagrody zostaną przekazane przez Fundatora drogą pocztową na adres wskazany przez 

Zwycięzców Konkursu najpóźniej do dnia 03.08.2018 roku.  

18. Zgłoszenia nadesłane przez Uczestników Konkursu nie będą przechowywane przez firmę 

Vectra.  

§5 Postępowanie reklamacyjne 

1. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Organizator. 

2. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnicy powinni zgłaszać do Organizatora w formie 

pisemnej na adres: Vectra S.A., Aleja Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia, z dopiskiem „KON-

KURS Tour the France”, najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu, któ-

rego dotyczy reklamacja. Za rozstrzyganie reklamacji odpowiada Organizator. 

3. Każda reklamacja powinna zawierać, co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz 

adres do doręczeń), jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji związanej z udzia-

łem w Konkursie autora reklamacji. 

4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data dorę-

czenia pisma Organizatorowi. 

5. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu 14 dni od daty zakończenia Konkursu, nie będą 

rozpatrywane. 

6. Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleco-

nym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organiza-

tora. 

7. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 

 

§6 Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem Danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Organi-

zator ma prawo przekazać dane osobowe Zwycięzców Fundatorowi tylko na potrzeby 

wysyłki nagród i odprowadzenia należnego podatku. Dane Uczestników Konkursu będą 

przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to 

jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i 

ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i adresu zamieszkania (to jest miej-

scowości) Zwycięzców Konkursu, w tym również na serwisach internetowych Organiza-

tora - nie dłużej niż przez okres: przeprowadzania Konkursu, okresu w którym możliwe 

jest wniesienie nieprzedawnionych roszczeń, okresu przetwarzania danych w związku z 



koniecznością wykonania obowiązków określonych ustawą. Przez przystąpienie do Kon-

kursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w po-

wyższym zakresie.  

2. Organizator będzie przetwarzał i przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obo-

wiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem 

osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z na-

ruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych wskazanych w pkt 1 wyżej jest dobrowolne, 

jednak konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. W okresie przetwarzania danych Uczest-

nik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz 

ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprze-

ciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką 

korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organi-

zatora na adres: Vectra S.A., Aleja Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia. 

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w sposób niezbędny do 

właściwej realizacji i rozliczenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz 

zgodnie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). 

 

§7 Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest rów-

noznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji postano-

wień niniejszego Regulaminu. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator 

Konkursu. 

3. Organizator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był 

w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku 

zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, 



b. niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez Uczestnika 

danych adresowych lub błędnym ich podaniem. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przy-

padku zmiany przepisów prawa lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizo-

wanie Konkursu. 

 


