REGULAMIN KONKURSU
„Le Club AccorHotels - Więcej niż 10”

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Konkursu pod nazwą „Le Club AccorHotels - Więcej niż 10” (zwanego dalej
„Konkursem”) organizowany jest przez Pana Dariusza Szpaka – przedsiębiorcę prowadzącego
działalność gospodarczą przy ul. Gościnnej 44a, 43-300 Bielsko – Biała pod nazwą „Agencja OX
Media Dariusz Szpak”, wpisaną do CEIDG, któremu nadany został numer NIP: 547-200-76-21,
REGON: 241368526 (zwany dalej „Agencją”) na rzecz Orbis Spółka akcyjna z siedzibą w
Warszawie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000022622, kapitał zakładowy: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP: 526-025-04-69
(zwaną dalej „Orbis”) i przy udziale Profid Sas_ Le Club Accorhotels Sequana, 82 Rue Henri
Farman, Cs 20077, 92445 Issy Les Moulineaux 444 (zwaną dalej „ACCOR”).
2. Konkurs jest ogłoszony i organizowany w ramach strony sieci Internet dostępnej pod
adresem: http://www.wiecejniz10.pl (zwanej dalej „Stroną Konkursową”).
3. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem") reguluje zasady i warunki uczestnictwa
w Konkursie, prawa i obowiązki Agencji, Orbis, ACCOR oraz Uczestników,
o których mowa w § 2 i jest wiążący dla Agencji, Orbis, ACCOR oraz Uczestników.
4.

Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
Uczestnictwo w Konkursie

1.

W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie:
1) pełnoletnie osoby fizyczne, tj. takie, które najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu
ukończyły 18 lat,
2) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
3) mają miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz są
uczestnikami programu lojalnościowego Le Club AccorHotels,
które w Regulaminie zwane są „Uczestnikiem/Uczestnikami”.

2.

Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest
wykonanie Zadania Konkursowego i innych czynności w ramach Konkursu, w tym
odebranie Nagród, w imieniu osób trzecich lub przy ich pomocy.
W Konkursie nie mogą uczestniczyć:
1) pracownicy Agencji, Orbis i ACCOR,
2) osoby wchodzące w skład Komisji, o której mowa w § 4
3) członkowie najbliższych rodzin osób wskazanych w pkt 1 i 2, przez które rozumie się:
a) małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo

3.

1

4.
5.

6.

b) powinowatych
c) osobę pozostającą z osobami, o których mowa w lit. a i b w stosunku
przysposobienia oraz jej małżonka
Konkurs prowadzony jest na stronie: www.więcejniż10.pl
Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez
serwis społecznościowy Facebook. Informacje dostarczone przez Użytkownika serwisu
społecznościowego Facebook, zwanego dalej Użytkownikiem, mogą być wykorzystane na
potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy
ewentualnej Nagrody.
W celu wzięcia udziału w konkursie należy przesłać zgłoszenie ze zdjęciem oraz udzielić
odpowiedzi na pytanie konkursowe za pośrednictwem strony www.więcejniż10.pl
§ 3.
Zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 13 sierpnia 2018 r. o godz. 8:00 i kończy się w dniu 27
sierpnia 2018 r. o godzinie 23:59. Zgłoszenia Konkursowe można składać do 22 sierpnia 2018
roku do godziny 23:59. Zgłoszenia Konkursowe złożone po tym terminie nie będą brane pod
uwagę przez Komisję. W terminie od godziny 0:00 w dniu 23 sierpnia 2018 roku do 27 sierpnia
2018 roku do godziny 23:59 odbędzie się publiczne głosowane, w toku którego dojdzie do
wyłonienia 20 Uczestników, których prace będą najwyżej oceniane, spośród których następnie
Komisja wyłoni Zwycięzców.
3. Konkurs polega na wykonaniu przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu zadania
konkursowego (zwanego dalej „Zadaniem Konkursowym”) polegającego na przesłaniu
zgłoszenia konkursowego (zwanego w Regulaminie „Zgłoszeniem Konkursowym”) przy
pomocy formularza umieszczonego na Stronie Konkursowej, obejmującego zdjęcie nawiązujące
do podróżowania z Le Club AccorHotels oraz odpowiedź na pytanie: dlaczego lubię podróżować
z Le Club AccorHotels. Odpowiedź na to pytanie winna obejmować nie więcej niż 1 000 (jeden
tysiąc) znaków ze spacjami.
4.

Każdy Uczestnik może wykonać Zadanie Konkursowe tylko 1 (jeden) raz.

5.

Uczestnik nie ma możliwość edycji Zgłoszenia Konkursowego.

6. Zgłoszenie Konkursowe nie może zawierać treści zabronionych przepisami prawa, jak
również naruszać praw osób trzecich oraz godzić w dobre obyczaje.
7. Zgłoszenie Konkursowe po jego przesłaniu przez Uczestnika przy pomocy formularza
umieszczonego na Stronie Konkursowej, a przed jego publikacją na Stronie Konkursowej,
podlega wstępnej weryfikacji pod kątem jego zgodności z wymogami określonymi w ust. 6. W
przypadku, gdy zdjęcie lub odpowiedź, o których mowa w ust. 3, nie spełnia tych wymogów,
Zgłoszenie Konkursowe nie zostanie opublikowane na Stronie Konkursowej, o czym Uczestnik
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zostanie zawiadomiony wiadomością poczty elektronicznej wysłaną na podany przez niego adres
email.
8. Wykonanie Zadania Konkursowego przez Uczestnika rozumiane jest jako równoznaczne ze
złożeniem oświadczenia, że Zgłoszenie Konkursowe nie narusza praw osób trzecich, w tym
przede wszystkim praw autorskich i praw własności przemysłowej.

9. Z chwilą przystąpienia do Konkursu, tj. z chwilą przesłania Zgłoszenia Konkursowego,
Uczestnik:
1) akceptuje treść Regulaminu,
2) podaje numer posiadanej przez Uczestnika karty programu Le Club AccorHotels,
3) w razie uzyskania przez niego statusu Zwycięzcy - wyraża zgodę na to, aby jego imię
i nazwisko zostały podane na Stronie Konkursowej celem wskazania go, jako osoby
uprawnionej do Nagrody, o której mowa w § 5 Regulaminu.
10. Uczestnik z chwilą przystąpienia do Konkursu udziela Agencji oraz Orbis licencji na
korzystanie (utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie dowolną techniką) z utworu w
formie zdjęcia oraz zgadza się na publikację odpowiedzi na pytania (objętych Zgłoszeniem
Konkursowym Uczestnika) w ramach: organizacji Konkursu, działań informujących o Konkursie
oraz działań reklamowych i promocyjnych programu Le Club AccorHotels podejmowanych na
Stronie Konkursowej oraz w ramach profilu Orbis i ACCOR w serwisie Facebook. Licencja ta
udzielana jest nieodpłatnie na okres 1 (jednego) roku od dnia zakończenia Konkursu, nie jest
ograniczona terytorialnie i ma charakter niewyłączny.
11. Na tych samych zasadach, jak te wskazane w ust. 10, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną
publikację jego wizerunku w przypadku, gdy jest on prezentowany na zdjęciu, o którym mowa w
ust. 3, zaś w przypadku, gdy zdjęcie obejmuje wizerunek innej osoby zapewnia, że osoba ta
wyraziła zgodę na jego publikację oraz że w razie skierowania przez tą osobę wobec Agencji lub
Orbis roszczeń o ochronę tego wizerunku, przystąpi on do wyjaśnienia sprawy
i pokryje koszty poniesione w wyniku tego przez Agencję lub Orbis.
12. Uczestnicy zgadzają się na opublikowanie zdjęcia, o którym mowa w ust. 3, wraz z
informacją o jego autorstwie na Stronie Konkursowej.
13. Zgłoszenia Konkursowe spełniające wymogi określone Regulaminem, zostaną poddane pod
głosowanie publiczne, w toku którego wybranych zostanie 20 Uczestników, których odpowiedzi
zgłoszenia Konkursowe zostaną najwyżej ocenione, tj. oddana zostanie na nie największa liczba
głosów. W głosowaniu może wziąć udział każdy. W głosowaniu można oddać 1 głos w danym
dniu kalendarzowym.
14. Sposób wykonania Zadania Konkursowego przez Uczestników wyłonionych w toku
publicznego głosowania, o którym mowa w ust. 12 – zdjęcia oraz odpowiedzi na pytanie, o
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których mowa w ust. 3, oceniane będą przez Komisję, która nagrodzi 3 osoby (zwane w
Regulaminie „Zwycięzcami”) kierując się kryteriami wskazanymi w ust. 14.
15. Przy wyborze Zwycięzców, Komisja weźmie pod uwagę kryterium poziomu oryginalności
i pomysłowości zdjęcia i odpowiedzi na pytanie, o których mowa w ust. 3, a także jakości
warsztatu fotograficznego.

§ 4.
Nadzór nad przebiegiem Konkursu
1. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa składająca się z 2
przedstawicieli Orbis oraz 2 przedstawicieli Agencji (zwana w Regulaminie „Komisją”).
2. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji Uczestników i sposobu wykonania przez nich
Zadania Konkursowego oraz wykluczenia z udziału w Konkursie tych Uczestników, których
działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, a w szczególności
Uczestników, którzy:
1) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie,
2) posługują się botami lub innego rodzaju programami automatyzującymi udział
w Konkursie.
3. Komisja zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji Uczestników, którzy w ramach Konkursu
reklamować będą inne marki, które w przekonaniu Agencji lub Orbis prowadzą działalność
konkurencyjną wobec jego działalności.
§ 5.
Nagrody w Konkursie
1.

Komisja wyłaniając Zwycięzców określi, które miejsce zajął dany Zwycięzca.

2. Zwycięzcy otrzymują nagrody (zwane dalej „Nagrodami”, a w liczbie pojedynczej
„Nagrodą”), których wartość uzależniona jest od miejsca, które zajął danych Zwycięzca.
3.

Zwycięzca, któremu Komisja przyzna:
1) 1 miejsce otrzyma 50 0000 punktów Rewards, których łączna wartość wynosi w złotych
brutto równowartość 1 000 Euro (jeden tysiąc) Euro,
2) 2 miejsce otrzyma 20 0000 punktów Rewards, których łączna wartość wynosi w złotych
brutto równowartość 400 Euro (czterysta) Euro,
3) 3 miejsce otrzyma 10 0000 punktów Rewards, których łączna wartość wynosi w złotych
brutto równowartość 200 Euro (dwieście) Euro.

4. Wartość Nagród w złotych zostanie ustalona na dzień zakończenia Konkursu wedle
bieżącego kursu średniego ogłoszonego na ten dzień przez Narodowy Bank Polski.
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5. Do każdej Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11%
wartości danej Nagrody, która nie podlega wypłacie. Nagroda ta zostanie przeznaczona przez
Organizatora na zapłatę 10% zryczałtowanego podatku dochodowego (o którym mowa
w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.)), należnego od łącznej wartości nagród
(Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej) otrzymanych w Konkursie przez Zwycięzcę.
6. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej,
o której mowa w ust. 5.
7. Fundatorem Nagród oraz dodatkowych nagród pieniężnych, o których mowa w ust. 5, jest
Orbis.
8. Komisja ogłosi listę Zwycięzców najpóźniej w dniu 3 września 2018 roku o godzinie 12.00
na Stronie Konkursowej. Komisja przekaże także każdemu ze Zwycięzców informację o
wynikach Konkursu poprzez przesłanie do niego wiadomości poczty elektronicznej na podany
przez niego adres email.
9. Za przekazanie Nagrody Zwycięzcy odpowiada Orbis. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy
w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
10. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do
Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Agencja i Orbis zastrzegają sobie prawo przyznania Nagrody
kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Komisję, według kryteriów określonych w § 3 ust.
14 Regulaminu.
11. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub
ekwiwalent pieniężny. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobie trzeciej.
§ 6.
Polityka prywatności
1. Uczestnik
wyraża
zgodę
na
przetwarzanie
przez
Agencję
jego danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu, w zakresie określonym w
Regulaminie. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie i odebrania Nagrody.
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że niepodanie odpowiednich danych osobowych lub
podanie danych nieprawdziwych, niepełnych lub niedokładnych może uniemożliwić uczestnictwo
w Konkursie lub uzyskanie Nagrody i potwierdza, poprzez wykonanie Zadania Konkursowego,
że nie będzie podnosić z tego tytułu żadnych roszczeń.

5

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest wyrażona przez tą osobę na to
zgoda, a w zakresie określonym przez przepisy prawa, w szczególności ustawy
o rachunkowości i ustaw podatkowych, te przepisy prawa.
4.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Agencja.

5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją
i przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności wyłonieniem Zwycięzców, wydaniem Nagród,
zgłoszeniem i rozpatrzeniem reklamacji, a także w celach wyznaczonych przez przepisy prawa, a
zwłaszcza przepisy ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych.
6. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
pozycjonowane.
7. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do
sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8. Dostęp do danych osobowych Uczestnika będzie miał Orbis i ACCOR w zakresie
niezbędnym do wykonania przez nią obowiązków związanych z organizacją i przebiegiem
Konkursu, określonych Regulaminem. Ponadto dostęp do tych danych osobowych mogą mieć:
1) podwykonawcy Agencji (np. świadczący na jego rzecz usługi księgowe, prawne,
informatyczne i inne), w zakresie i celach determinowanych usługami, jakie te podmioty
świadczą na rzecz Agencji,
2) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
9. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu. Natomiast
dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane przez okres wyznaczony przez przepisy ustawy o
rachunkowości oraz ustawy ordynacja podatkowa. Po upływie tych okresów dane te zostaną
usunięte.
§ 7.
Reklamacje
1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane przez Uczestników w formie
pisemnej i przesyłane mailem na adres kontakt@oxmedia.pl lub listem poleconym z wyraźną datą
nadania – datą stempla pocztowego na adres Agencji, z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs: „Le
Club AccorHotels - więcej niż 10” w terminie nie później niż do 7 (siedem) dni roboczych od
daty ogłoszenia wyników Konkursu. Decydująca w tym przypadku jest data stempla pocztowego.
Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
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2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację,
jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niespełniające tych warunków nie
będą rozpatrywane.
3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji) w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych
od daty otrzymania reklamacji przez Agencję. W przypadku odmowy przyjęcia, albo nieodebrania
przesyłki zawierającej rozstrzygnięcie reklamacji, przesyłkę tą uznaje się za dostarczoną
odpowiednio w ostatnim dniu odmowy jej przyjęcia albo upływu ostatniego dnia okresu jej
awizowania.
4.

Reklamacje rozpatruje Komisja, której decyzja jest wiążąca i ostateczna.

§ 8.
Postanowienia końcowe
1.

Regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Agencji i Orbis.

2. Agencja i Orbis nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy i inne nieprawidłowości
w funkcjonowaniu Strony Konkursowej, trudności w dostępie do Strony Konkursowej, które
mogą być wywołane działaniami lub zaniechaniami Uczestnika lub podmiotów, którymi się on
posługuje lub z których usług korzysta, w szczególności jego dostawców Internetu.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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……………………..
Miejsce i data

…………………………
Imię i nazwisko

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku

Niniejszym udzielam
-

-

Panu Dariuszowi Szpak – przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą przy
ul. Gościnnej 44a, 43-300 Bielsko – Biała pod nazwą „Agencja OX Media Dariusz
Szpak”, wpisaną do CEIDG, któremu nadany został numer NIP: 547-200-76-21 i
REGON: 241368526, oraz
Orbis Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000022622, której
nadany został numer NIP: 526-025-04-69,

zgody na korzystanie z mojego wizerunku (zwanego dalej „Wizerunkiem”) zaprezentowanego na
zdjęciu, które w ramach wykonania zadania konkursowego złożyłem w ramach konkursu pn.
„Le Club AccorHotels - więcej niż 10”.
Powyższa zgoda obejmuje prawo do korzystania z Wizerunku w ramach: organizacji
konkursu pn. „Le Club AccorHotels - więcej niż 10”, działań informujących o tym konkursie
oraz działań reklamowych i promocyjnych programu Le Club AccorHotels, podejmowanych na
stronie konkursowej (http://www.wiecejniz10.pl) oraz w ramach profilu Orbis i ACCOR
w serwisie Facebook.
Zgoda wyrażana jest nieodpłatnie, na okres 1 (jednego) roku od dnia zakończenia ww.
konkursu i nie ogranicza terytorialnie korzystania z Wizerunku.

………………………….
Podpis
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