Regulamin Konkursu
„Mikołajki z Domelem”
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu prowadzonego w ramach portalu internetowego Facebook, na profilu
https://www.facebook.com/okna.domel jest Domel Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 4,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034621 Sąd
Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy, Wysokość kapitału zakładowego: 1.212.500,00 zł,
REGON: 450165416
2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia
związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
4. Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook,
przy wykorzystaniu postów konkursowych publikowanych przez Organizatora na profilu
https://www.facebook.com/okna.domel.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 6 grudnia 2017 r. o godz. 8:00 i trwa do 6 grudnia 2017 r. do godz.
24:00.
7. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs
nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od
przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
§2 Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami konkursu mogą być:
• osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych,
2. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator i pracownicy Organizatora.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych
osobowych na potrzeby konkursu: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, telefon,
nick/pseudonim Uczestnika na portalu facebook.com oraz na umieszczenie i rozpowszechnienie treści
Zgłoszenia konkursowego, w obrębie profilu Organizatora na portalu facebook.com, znajdującego się
pod adresem https://www.facebook.com/okna.domel
4. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w zakresie i w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niniejszym konkursem.
§3 Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie należy spełniać łącznie następujące warunki:
a) Uczestnik konkursu musi polubić profil Facebookowy Organizatora na portalu facebook.com,
znajdujący się pod adresem https://www.facebook.com/okna.domel.
b) Uczestnik musi polubić post konkursowy na profilu: https://www.facebook.com/okna.domel, który
będzie zawierał informację, że dotyczy konkursu „Mikołajki z Domelem” oraz który będzie zawierał
pytanie konkursowe.
c) Uczestnik musi odpowiedzieć na 2 pytania konkursowe zamieszczone na profilu
https://www.facebook.com/okna.domel. Poprawne odpowiedzi na 2 pytania konkursowe są
rozwiązaniem konkursu.
d) Odpowiedzi na 2 pytania konkursowe Uczestnik musi wysłać – wraz ze Zgłoszeniem konkursowym
(zwanym dalej: Zgłoszeniem konkursowym) zawierającym dane, o których mowa w lit. f – g niniejszego
ustępu - jak najszybciej, po zamieszczeniu przez Organizatora 2 pytań konkursowych, na adres e-mail:
konkurs@domel.pl.
e) Konkurs wygrywa 20 osób, które jako pierwsze prześlą na adres mailowy konkurs@domel.pl
Zgłoszenie konkursowe zawierające poprawne odpowiedzi na 2 pytania konkursowe oraz kompletne
dane, o których mowa w lit. f-g niniejszego ustępu, a także spełnią pozostałe warunki określone w
niniejszym ustępie. Osoby te otrzymują Nagrodę Główną.
f) Zgłoszenie konkursowe musi zawierać kompletne dane adresowe potrzebne do wysyłki nagród: imię
i nazwisko, adres, telefon kontaktowy. Uczestnik musi również podać adres swojego profilu na
Facebooku, w tym nick/pseudonim, a także zamieścić w Zgłoszeniu konkursowym oświadczenia, o
których mowa w lit. g niniejszego ustępu .
g) Uczestnik musi zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego w postach
konkursowych, wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu poprzez zamieszczenie w Zgłoszeniu
konkursowym oświadczenia o treści: „Zapoznałem się i akceptuję regulamin Konkursu „Mikołajki z
Domelem” oraz oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie
danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu „Mikołajki z Domelem” zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych, a także na dostęp Organizatora do danych
udostępnionych przeze mnie na portalu facebook.com”.
h) Konkurs rozpoczyna się dnia 6 grudnia 2017 o godz. 8:00 i trwa do dnia 6 grudnia 2017 do godz.
24:00.
2. Każdy Uczestnik jest uprawniony do wysłania 1-go Zgłoszenia konkursowego.
3. Wszystkie Zgłoszenia konkursowe Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych
Organizatora.
4. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub
naruszających dobra osobiste innych osób.

5. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia konkursowego przez jury jest spełnienie warunków
podanych w ustępie 1 pkt: a-h niniejszego paragrafu.
6. Konkurs przebiega następująco:
a) Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia konkursowe do momentu zakończeniu konkursu, który trwa
do godziny 24:00, dnia 6 grudnia 2017.
b) Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzców dnia 7 grudnia 2017 r.
c) Najpóźniej w dniu 7 grudnia 2017 r. zostaną opublikowane wyniki konkursu na profilu Organizatora
na portalu facebook.com, znajdującym się pod adresem https://www.facebook.com/okna.domel.
7. Organizator w terminie do dnia 12.12.2017 r. skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za
pomocą e-maila, wysyłając wiadomość na adres mailowy, z którego wysłano Zgłoszenie konkursowe
§4 Nagrody
1. Nagrodami w konkursie są zestawy prezentowe o wartości 50 zł netto, słownie: pięćdziesiąt zł netto.
2. Komisja Konkursowa (w skład której będą wchodzić 3 osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniała
przede wszystkim:
a) Poprawność odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz termin jej wysłania.
b) Polubienie postu konkursowego, który będzie zawierał informację, że dotyczy konkursu „Mikołajki z
Domelem” oraz będzie zawierał 2 pytania konkursowe, a także status bycia fanem profilu Organizatora
https://www.facebook.com/okna.domel/.
c) Przesłanie kompletnego Zgłoszenia konkursowego oraz spełnienie pozostałych warunków,
określonych w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
3. Laureat, powiadomiony o wygranej, zobowiązany jest do odpowiedzi na wiadomość wysłaną emailem oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody (tj. adresu do wysyłki
nagrody) w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej
wygranej w konkursie. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w
terminie, o którym mowa powyżej, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje
wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
4. Każdy Laureat wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na profilu
https://www.facebook.com/okna.domel oraz na innych profilach udostępnionych przez
Użytkowników Facebook, wraz z podaniem jego imienia, nazwiska, pseudonimu/nicku
wykorzystywanego na portalu facebook.com i miejscowości.
5. Nagrody zostaną wysłane na adresy Laureatów konkursu - kurierem GLS.
6. Organizator informuje, że nagrody rzeczowe w Konkursie opodatkowane są zryczałtowanym
podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10 % wartości wygranej (art. 30 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. - Dz.U. z 2012 r. poz. 361,
ze zm.). Organizator informuje, że do każdej nagrody rzeczowej zostanie przyznana dodatkowa

nagroda pieniężna, stanowiąca równowartość 11,11 % wartości nagrody rzeczowej. Kwota ta nie
zostanie jednak wydana Zwycięscy, a zostanie potrącona przez Organizatora przed wydaniem nagrody
rzeczowej i odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego tytułem rozliczenia podatku od
wygranej (zgodnie z art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zwycięscy
Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do dokonania takiego potrącenia. Potrącenie,
o którym mowa powyżej traktowane jest jak wpłata przez Zwycięskiego Uczestnika przed wydaniem
nagrody Organizatorowi kwoty na podatek, w wysokości 10 % wartości nagrody (zgodnie z art. 41 ust.
7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
§5 Prawa Autorskie i inne1. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie przez
Organizatora na profilu https://www.facebook.com/okna.domel następujących danych: imię,
nazwisko i/lub pseudonim/nick, miejsce zamieszkania.
§6 Reklamacje i postanowienia końcowe
1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane m.in. w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności, listem poleconym [z wyraźną datą stempla pocztowego] na adres Organizatora, z
dopiskiem "Reklamacja konkursu”, przed upływem czasu trwania konkursu oraz po jego zakończeniu,
jednakże nie później niż w terminie 3 dni od daty jego zakończenia. Reklamacje nadesłane po tym
czasie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 2 dni
roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje
się wysłanie przez Organizatora listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może
wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania Uczestnika.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o
ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru
Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych Uczestników konkursu .
6. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do ich danych osobowych,
możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy.

