Regulamin konkursu „Oszczędzaj
ekologicznym Oras Apollo Eco”!
(www.facebook. com)

wodę pod natryskiem
w serwisie Facebook

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod hasłem „Oszczędzaj wodę pod
natryskiem ekologicznym Oras Apollo Eco”!, zwanego dalej:
„Konkursem” jest Oras Olesno Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnie, ul. Leśna
2, Olesno (46-300) wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000071400, NIP: 576-000-2757, REGON: 001309113, kapitał zakładowy: 22.286.900,68 zł, zwana
dalej: „Organizatorem”.
2. Organizator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu.
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
4. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki
uczestnictwa w Konkursie, które uczestnik, zwany dalej: „Uczestnikiem”
akceptuje z chwilą przystąpienia do Konkursu.
5. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora przez cały
czas trwania Konkursu.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy
Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni,
rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi
w stosunku przysposobienia.
7. Konkurs trwa od 1 do 26 sierpnia 2018 r. Wyniki konkursu zostaną
ogłoszone 31 sierpnia 2018 r.
§2
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca
ukończone 18 lat, legitymująca się obywatelstwem polskim, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na stałe na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia warunki określone w niniejszym
Regulaminie. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie swojego zgłoszenia
konkursowego wraz z uzasadnieniem na adres: konkurs.oras@interia.pl
do 26 sierpnia 2018 r.
3. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu w przypadku
niezastosowania się przez Uczestnika do któregokolwiek z postanowień
niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku stwierdzenia

przez Organizatora jakichkolwiek nieprawidłowości polegających na
wpływaniu przez Uczestnika na wynik Konkursu w sposób, o którym
mowa w ust. 3 powyżej.
§3
Zadania Uczestnika Konkursu i przebieg Konkursu
1. Uczestnictwo w Konkursie polega na wykonaniu przez Uczestnika
określonego w niniejszym Regulaminie zadania.
2.
Zadanie
Konkursu
polega
na
przesłaniu
na
adres
konkurs.oras@interia.pl do 26 sierpnia 2018 r. zgłoszenia wraz
z uzasadnieniem, dlaczego uczestnik konkursu chciałby zostać
posiadaczem/posiadaczką zestawu natryskowego Oras Apollo Eco.
Forma pracy dowolna (slogan reklamowy, wiersz, opis, filmik, piosenka,
zdjęcie, plakat, rysunek, itp., itd.).
3. Ogólne zasady i reguły Konkursu są opisane w Regulaminie
Konkursu, dostępnym na stronie internetowej www.oras.com.
4. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno Zgłoszenie konkursowe.
5. Zgłoszenie konkursowe będzie wysyłane drogą mailową na adres:
konkurs.oras@interia.pl do 26 sierpnia 2018 r.;
6. Zgłoszenie konkursowe będzie zawierać następujące informacje:
a) imię i nazwisko Uczestnika, będącego autorem zgłoszenia,
• adres e-mail Uczestnika,
• oświadczenie, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem konkursu i
go akceptuje,
d) wykonane zadanie, o którym mowa w ust. 2 powyżej,
e) zgoda na wykorzystywanie pracy konkursowej w celach
marketingowych przez firmę Oras Polska.
7. Brak wskazania w Zgłoszeniu konkursowym którejkolwiek z informacji,
o których mowa w ust. 6 powyżej będzie równoznaczny z brakiem
spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w Konkursie.
8. Przystępując do Konkursu, każdy Uczestnik oświadcza i gwarantuje,
że:
a) wszelkie informacje i dane przekazywane Organizatorowi na
podstawie niniejszego Regulaminu, w tym informacje zawarte w
Zgłoszeniu konkursowym, są zgodne z prawdą i odpowiadają
aktualnemu stanowi faktycznemu;
b) posiada pełne prawa autorskie do nadesłanej przez siebie pracy
konkursowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz, że przedmiotowe prawa
nie naruszają praw autorskich osób trzecich;

c) wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i
rozpowszechnienie we wszelkiej formie i wszelkimi możliwymi środkami
pracy przesłanej w Zgłoszeniu konkursowym w okresie trwania
Konkursu, jak i po jego zakończeniu. Zgoda, o której mowa w zdaniu
poprzednim, obejmuje w szczególności publiczne udostępnianie pracy
Uczestnika w serwisach Facebook (www.facebook.com) i Instagram
(www.instagram.com) oraz w serwisach internetowych Organizatora;
d) wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora
oraz powierzenie przez Organizatora przetwarzania danych osobowych
Uczestnika w celu i zakresie wynikającym z postanowień § 5 ust. 2 i 3
niniejszego Regulaminu.
11. Organizator Konkursu jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności
względem podmiotów trzecich w związku z oświadczeniami i
gwarancjami Uczestnika, o których mowa w ust. 8 powyżej, w
szczególności w związku z ewentualnym naruszeniem autorskich praw
majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych związanych z
korzystaniem ze zdjęcia przesłanego przez Uczestnika w Zgłoszeniu
konkursowym. Wszelką odpowiedzialność za wynikające stąd
naruszenia ponosić będzie wyłącznie Uczestnik.
§4
Zwycięzcy i nagrody
1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w
szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń
konkursowych Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową,
zwaną dalej: „Komisją Konkursową”. W skład Komisji Konkursowej
wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora.
2. Komisja Konkursowa w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. wybierze
dwóch zwycięzców, których prace oceni jako najtrafniej oddające ideę
Konkursu.
3. W Konkursie do wygrania są następujące wygrane rzeczowe:
dwa zestawy natryskowe Oras Apollo Eco nr 520 o wartości: 165 zł
brutto każdy.
4. Na nagrodę składają się każdorazowo wygrana rzeczowa otrzymana
przez zwycięzcę, o której mowa w ust. 3 powyżej oraz kwota pieniężna
odpowiadająca zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości
10% całkowitej wartości wygranej otrzymanej przez zwycięzcę. Kwota
pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie przeznaczona
przez Organizatora – jako płatnika zryczałtowanego podatku

dochodowego od wygranej rzeczowej na zapłatę przedmiotowego
podatku, zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych, na co Uczestnik niniejszym
wyraża zgodę.
5. W przypadku zaistnienia sytuacji spornych, w szczególności
uzasadnionych wątpliwości co do rozdziału nagród w Konkursie,
wszelkie sprawy będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Komisję
Konkursową.
6. Imiona i nazwiska zwycięzców, wskazane w Zgłoszeniu konkursowym,
jak również informacje o przyznanych im wygranych rzeczowych zostaną
zamieszczone na stronie internetowej www. oras.com w dniu oficjalnego
ogłoszenia wyników Konkursu, tj. 31 sierpnia 2018 r.
7. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo ani roszczenie o zamianę
nagrody, w szczególności o zapłatę kwoty stanowiącej równowartość
nagrody w gotówce.
8. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do nagrody na inne
osoby.
9. Każdemu zwycięzcy Konkursu przysługuje tylko jedna nagroda.
10. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o zdobyciu nagrody za
pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu
konkursowym.
11. Powiadomienie o wygraniu Konkursu nastąpi drogą mailową w dniu
ogłoszenia wyników Konkursu. Jednocześnie Organizator poinformuje
zwycięzców Konkursu o warunkach odbioru nagrody, w szczególności o
konieczności przesłania Organizatorowi w określonym terminie danych
osobowych niezbędnych dla wysłania zwycięzcom nagród i spełnienia
przez Organizatora obowiązków podatkowych, o których mowa w § 4
ust. 4 Regulaminu.
12. Nieprzekazanie Organizatorowi danych osobowych w terminie
wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 11 powyżej lub
podanie adresu znajdującego się poza terytorium Polski jest
równoznaczne z odstąpieniem przez Uczestnika od uczestnictwa w
Konkursie i rezygnacją z otrzymania nagrody.
§5
Dane osobowe
1. Wszelkie dane osobowe Uczestników oraz zwycięzców Konkursu, o
których mowa w § 3 ust. 8 oraz § 4 ust. 11 Regulaminu, zwane dalej:
„Danymi osobowymi” będą przekazywane wyłącznie Organizatorowi
oraz będę przez niego gromadzone i przetwarzane zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2018
r., poz. 1000, zwanej dalej: „Ustawą”). Organizator oświadcza, że
przedmiotowe Dane osobowe nie są w żaden sposób przekazywane
serwisowi Facebook (www.facebook.com).
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w
celu, w jakim jest to konieczne dla organizacji i przeprowadzenia
Konkursu zgodnie z Regulaminem, wyłonienia zwycięzców oraz
przyznania im nagród, w szczególności w celu:
a) opublikowania danych zwycięzców zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu;
b) wysłania przez Organizatora nagród;
c) spełnienia przez Organizatora obowiązków podatkowych, o których
mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu; oraz
d) rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników, o których mowa w
§ 6 ust. 1 Regulaminu.
3. Przetwarzanie Danych osobowych będzie obejmować operacje
wykonywane na Danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie.
4. Administratorem Danych osobowych jest Organizator.
5. Przetwarzanie Danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych w Ustawie i z zachowaniem wszystkich środków ochrony
wymaganych przez RODO. Dane osobowe podawane są przez
Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do treści
swoich Danych osobowych oraz ich poprawienia.
§6
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać na piśmie
z dopiskiem „Oszczędzaj wodę pod natryskiem ekologicznym Oras
Apollo Eco” na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu,
nie później niż do 7 września 2018 r. Reklamacje przesłane po tym
terminie nie będą rozpatrywane. Za datę zgłoszenia reklamacji uznawana
jest data stempla pocztowego.
2. Reklamacje muszą zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres
Uczestnika i adres odnośnika do jego profilu w serwisie Facebook
(www.facebook.com), a także dokładny opis i wskazanie przyczyny
reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty ich
otrzymania przez Komisję Konkursową.
3. O decyzji Komisji Konkursowej w sprawie reklamacji Uczestnik
zostanie powiadomiony drogą mailową.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- wady fizyczne nagród – w tym zakresie wszelkie reklamacje dotyczące
wad fizycznych nagród należy zgłaszać do producenta lub sprzedawcy;

- niedostępność Konkursu w wyniku problemów z przesyłaniem danych
przez Uczestnika ani błędy i zakłócenia, jeżeli nastąpiły one wskutek
zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej, tj. zdarzeń nagłych i
niezależnych od woli Organizatora oraz Uczestników, których
Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie
przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, jak w szczególności awarie
techniczne;
- niedoręczenie nagrody spowodowane podaniem przez Uczestnika
błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody. W
przypadku gdy nagroda nie zostanie doręczona Uczestnikowi wskutek
działań firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej za pośrednictwem, której
miała być doręczona przesyłka, Organizator po uzyskaniu od Uczestnika
informacji, że przesyłka nie została doręczona, podejmie odpowiednie
działania wobec firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej w celu umożliwienia
Uczestnikowi realizacji jego uprawnień przysługujących mu na mocy
odrębnych przepisów z tytułu nie doręczenia przesyłki przez wskazane w
niniejszym punkcie podmioty.
§7
Postanowienia końcowe
1. Serwis Facebook (www.facebook.com) jest całkowicie zwolniony z
wszelkiej odpowiedzialności w stosunku do któregokolwiek z
Uczestników w odniesieniu do jakichkolwiek kwestii objętych zakresem
Regulaminu.
2. Konkurs „Oszczędzaj wodę pod natryskiem ekologicznym Oras
Apollo Eco” nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany
przez Serwis Facebook (www.facebook.com), ani nie jest z nim
związany.
3. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad
określonych w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki,
które uprawniają go do udziału w Konkursie.
4. Wszelkie informacje na temat Konkursu każdy Uczestnik może
otrzymać, kontaktując się z Organizatorem przez wiadomość w serwisie
Facebook (www.facebook.com).
5. Koszty związane z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym koszty
wynikające z opłaty za dostęp do Internetu, obciążają Uczestnika.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu w przypadku zmian obowiązujących regulacji prawnych,
które wpływają na realizację Konkursu. Zmiana Regulaminu nastąpi
poprzez ogłoszenie zmienionego Regulaminu w serwisie Facebook
(www.facebook.com) na profilu Oras Polska, o którym mowa w § 2 ust.

2 Regulaminu. Wprowadzone zmiany do Regulaminu nie naruszają praw
nabytych przez Uczestników.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu z ważnych
przyczyn takich jak, w szczególności:
a) zbyt mała liczba Uczestników;
b) wystąpienie zdarzeń o charakterze siły wyższej uniemożliwiających
przeprowadzenie Konkursu;
c) zmiana przepisów prawa;
d) wystąpienie okoliczności niezależnych od Organizatora mających
wpływ na możliwość realizacji Konkursu.
Organizator ogłosi informacje o odwołaniu Konkursu w serwisie
Facebook (www.facebook.com) na profilu Oras Polska, o którym mowa
w § 2 ust. 2 Regulaminu.
9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 sierpnia 2018 roku.

