
 

 

REGULAMIN KONKURSU „Vegan World festival ” 

I SŁOWNIK POJĘĆ STOSOWANYCH W REGULAMINIE 

Konkurs - jednoetapowe postępowanie prowadzone przez Organizatora zawierające element rywalizacji, w 

którym wybrany zostanie Laureat Konkursu, który otrzyma Nagrodę Główną. Nagroda zostanie przyznana 

zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

Regulamin – dokument regulujący zasady przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Laureata Konkursu spośród 

uczestników Konkursu, opublikowany na stronie internetowej www.organique.pl, z możliwością jego pobrania, 

zapisania i odtwarzania.  

Fundator Nagród – ORGANIQUE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, Pl. 

Strzelecki 20 lok 2 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000378873, posiadającą nadany Numer 

Identyfikacji Podatkowej (NIP) 8951939459 oraz numer identyfikacyjny REGON 020898014, reprezentowaną 

przez komplementariusza: ORGANIQUE Sp. z o. o. z siedzibą w Obornikach Śląskich, przy ul. Siemianickiej 59, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000368758, w imieniu której działa jednoosobowo Tomasz Czarski – 

Prezes Zarządu, zgodnie z zasadą jej reprezentacji, tj. samodzielnej jednoosobowej reprezentacji przez każdego 

z członków zarządu Spółki,  

Organizator Konkursu (Organizator) – ORGANIQUE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą 

we Wrocławiu, Pl. Strzelecki 20 lok 2 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000378873, 

posiadającą nadany Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 8951939459 oraz numer identyfikacyjny REGON 

020898014, reprezentowaną przez komplementariusza: ORGANIQUE Sp. z o. o. z siedzibą w Obornikach 

Śląskich, przy ul. Siemianickiej 59, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000368758, w imieniu 

której działa jednoosobowo Tomasz Czarski – Prezes Zarządu, zgodnie z zasadą jej reprezentacji, tj. 

samodzielnej jednoosobowej reprezentacji przez każdego z członków zarządu Spółki, 

Uczestnik Konkursu – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca 

obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, która dokonała w terminach i na zasadach wynikających z niniejszego 

Regulaminu zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu. 

Praca Konkursowa – zdjęcie z Instaramką Organizatora Konkursu, wykonane podczas „Vegan World festiwal” w 

stacji Wolimierz w dniach 16-18.08. Opublikowane na profilu Uczestnika Konkursu i oznaczone #organique.  

Jury Konkursu – ciało składające się z 3 osób -  trzech przedstawicieli Fundatora Nagród, powołane do 

rozstrzygnięcia Konkursu, tj. do wyłonienia Laureata Konkursu i Wyróżnionych oraz przyznania nagród. 

Laureat Konkursu –  Jeden Uczestnik Konkursu, którego Praca Konkursowa została wyłoniona przez Jury, jako 

zwycięska i któremu przyznano nagrodę główną. 

 

II ZASADY OGÓLNE KONKURSU 



 

 

1 Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w czasie trwania Konkursu, tj. od dnia  

16 sierpnia 2019 r. od godz. 10:00 do dnia 17 sierpnia 2019 r. do godz. 23:59 opublikowały na swoim 

profilu na serwisie Instagram Pracę Konkursową. 

2 Uczestnik Konkursu, wyłoniony jako Laureat Konkursu, otrzyma nagrodę wskazaną w Rozdziale V 

„Nagrody w Konkursie” Regulaminu.  

3 Przed zgłoszeniem do Konkursu Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego 

Regulaminu oraz zaakceptowania jego treści. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne                     

z zaakceptowaniem Regulaminu. 

4 Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z 

udziału w Konkursie bez podawania powodu rezygnacji, powiadamiając Organizatora Konkursu o 

swojej decyzji na piśmie, na adres siedziby Organizatora Konkursu lub też usuwając Pracę Konkursową. 

W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji lub usunięcia zdjęcia, Uczestnik nie bierze udziału w 

dalszej części Konkursu. 

III ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 

1. Wykonanie i opublikowanie Pracy Konkursowej w terminie 16 sierpnia 2019 r. od godz. 10:00 do dnia 

17 sierpnia 2019 r. do godz. 23:59 na swoim profilu na serwisie Instagram Pracy Konkursowej. 

2. Zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu – uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z 

zaakceptowaniem Regulaminu.  

3. Prace Konkursowe, które zostaną zgłoszone po godz. 23.59 w dniu 17 sierpnia  2019r. nie będą brały 

udziału w Konkursie. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu oraz Fundatora Nagród, 

zatrudnieni zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i świadczący usługi na podstawie umowy 

zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej, ani też członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny 

rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające 

w stosunku przysposobienia.  

5. Uczestnik Konkursu niniejszym oświadcza, że: 

 1 jest wyłącznym twórcą zgłaszanej do Konkursu Pracy Konkursowej oraz posiada do niej pełnię 

osobistych i majątkowych praw autorskich; 

 2 dostarczona Praca Konkursowa nie narusza żadnych praw osób trzecich,  

a w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, dóbr 

osobistych, w tym wizerunku i innych dóbr prawnie chronionych osób trzecich; 

 3 ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu, a w 

przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Organizatora 

lub Fundatora Nagród, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora lub Fundatora Nagród 

z obowiązku świadczenia, a w przypadku wszczęcia postępowania przeciwko Organizatorowi 



 

 

lub Fundatorowi Nagród, wstąpić do tego postępowania zamiast lub obok tego Organizatora 

lub Fundatora Nagród; 

 4 w przypadku gdy Praca Konkursowa lub jej część stanowi utwór w rozumieniu ustawy  

z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik udziela 

Organizatorowi oraz Fundatorowi Nagród licencji niewyłącznej do korzystania z utworu w 

całości lub części oraz w tym zakresie, prawa do udzielania sublicencji, udzielania zezwolenia 

na wykonywanie praw zależnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich 

znanych w chwili zgłoszenia Pracy Konkursowej polach eksploatacji, a w szczególności: 

 a utrwalanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową i poprzez wprowadzanie do pamięci 

komputera; 

 b zwielokrotnianie egzemplarzy jakąkolwiek znaną w chwili zgłoszenia Pracy 

Konkursowej techniką, a w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, cyfrową i poprzez wprowadzanie do pamięci komputera; 

 c wprowadzanie egzemplarzy do obrotu i rozpowszechnianie utworu w inny sposób; 

 d najem oryginału albo egzemplarzy; 

 e użyczenie oryginału albo egzemplarzy; 

 f publiczne wykonanie; 

 g wystawienie; 

 h wyświetlenie: 

 i odtworzenie; 

 j nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację 

naziemną; 

 k nadawanie za pomocą satelity; 

 l reemitowanie, 

 m publikowanie w prasie i mediach, w tym w sieci Internet, w celu dotyczącym 

promocji Konkursu, marki „Organique“ Organizatora oraz zaprezentowania 

zwycięskich Prac Konkursowych przez Organizatora na jego stronach internetowych , 

 n publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez wprowadzenie do sieci 

Internet; 

 o wykorzystywanie w celach reklamowych i marketingowych oraz w materiałach POS; 

 p wykonywanie opracowań utworów lub ich części i ich rozpowszechnianie na polach 

eksploatacji określonych powyżej. 

 9 Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 8 powyżej nastąpi w momencie publikacji Pracy Konkursowej 

oraz spełnienia warunków uczestnictwa w konkursie.  



 

 

 10 W przypadku, gdy Organizator wyrazi wolę uzyskania pełni majątkowych praw autorskich do utworów, 

wówczas zwróci się do Uczestnika z propozycją zawarcia odpowiednich umów już nieodpłatnego 

przeniesienia majątkowych praw autorskich, w formie pisemnej. 

IV PRZEBIEG KONKURSU 

 1 Prace Konkursowe ocenia Jury Konkursu, które wyłoni 1 (słownie: jednego) zwycięzcę Pracy 

Konkursowej, który, jako Laureat Konkursu otrzyma nagrodę główną przewidzianą w Regulaminie. 

 2 Jury Konkursu oceniając Prace Konkursowe, będzie brało pod uwagę w szczególności następujące 

kryteria: 

1) kreatywność Pracy Konkursowej; 

2) oryginalność w interpretacji zadnia konkursowego; 

 3 Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 18 sierpnia 2019r. do godziny 11:00. 

 4 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone poprzez opublikowanie Imienia i Nazwiska/ nicku Laureata 

Konkursu pod postem konkursowym. Uczestnik Konkursu niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na 

wykorzystanie jego Imienia i Nazwiska / nicku w przypadku wygranej, w celu publikacji wyników 

Konkursu. 

 5 Od decyzji Jury Konkursu nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Uczestnik Konkursu 

niezadowolony  z decyzji Jury lub z przebiegu Konkursu ma prawo złożyć reklamację skierowaną do 

Organizatora, a także dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym. 

                                      V NAGRODY  

1. Laureat Konkursu zdobywa ufundowaną przez Fundatora Nagrodę Główną: 

- biały rower miejski 

2. Odbiór Nagrody Głównej jest możliwy w dniu 18.08.2019 w Stacji Wolimierz, ul. Dworcowa 73, 53-

028 Leśna gmina do godziny 14:00, lub w wybranym przez Laureata Konkursu terminie do 30 dni 

po ogłoszeniu wyników konkursu pod adresem: Organique Sp. z o.o. Sp.k., Plac Strzelecki 20lokal 

2, 50-224 Wrocław 

VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację i prawidłowy przebieg Konkursu. 

VII NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

 1 Organizator, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, powołuje Komisję składającą się z 

trzech osób. 

 2 Komisja rozpatruje także reklamacje związane z przebiegiem Konkursu w zakresie wskazanym w ust.5 

punktu IV Przebieg Konkursu niniejszego Regulaminu. 

 3 Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 

30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. 

 4 W celu zapewnienia sprawniejszego i szybszego rozpoznawania reklamacji, składający reklamację jest 

proszony o zgłaszanie reklamacji w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub mailem na 



 

 

adres e-mail – marketing@organique.pl. W reklamacji prosimy podać Państwa żądania w związku ze 

złożeniem reklamacji oraz adres, na jaki mamy wysłać odpowiedź. 

 5 Komisja poinformuje składającego reklamację o wyniku rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia reklamacji. 

 6 Niezależnie od powyższego, Uczestnik może dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym. 

VIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe 

Uczestników będą przetwarzane w celu i w zakresie związanym z Konkursem, w tym w celu wyłonienia 

laureatów, wydania nagrody ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

2 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika - art. 6 ust. 1 pkt a) 

Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO. Uczestnik 

ma prawo do wycofania zgody (poprzez przesłanie wiadomości na adres wskazany pkt 31 poniżej, przy 

czym spowoduje to niemożność dalszego uczestnictwa w Konkursie.  

3         Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w 

Konkursie. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Konkursu, będą w 

niezbędnym zakresie przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych 

z Konkursem.  

4            Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do: 

a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach 

przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych (prawo dostępu do danych 

osobowych), 

b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych 

danych osobowych, 

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - przy czym żądanie zostanie 

spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania, 

d) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy przetwarzanie 

odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora (o ile zostaną spełnione wymogi 

prawne takiego żądania) 

e) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych w formacie umożliwiającym ich 

przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, 

f) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z 

prawem. 

5  W celu realizacji praw, o których mowa powyżej, należy zwrócić się z wnioskiem do Organizatora:    

marketing@organique.pl 

 



 

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 16.08.2019 roku. 

 

Wrocław, dnia 05.08.2019r. 

 

 

 

 


