
 

REGULAMIN KONKURSU 

"Ambasador tygodnia" 

§ 1 
Organizator 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą  „Ambasador tygodnia” zwanego dalej „Konkursem”, jest 
Bezokularow.pl S.A., ul. Podkomorska 5, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472648, REGON: 
301637411, rejestracja Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000413308; kapitał zakładowy 694 900 zł, 
(dalej jako „Organizator” lub „Bezokularow.pl”). 

§ 2 
Okres, terytorium i sposób prowadzenia Konkursu 

1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 
05.08.2019 do dnia 29.09.2019 do godz. 23:59. Konkurs prowadzony jest przy pomocy strony 
www o adresie http://www.bezokularow/ambasador-tygodnia (dalej jako „strona 
internetowa”). 

2. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu. 
3. Organizator może zmienić zasady Konkursu w każdym czasie, za uprzednim podaniem tego 

faktu do wiadomości publicznej na w/w stronie internetowej, pod warunkiem, że zmiana 
zasad Konkursu nie wpłynie na pogorszenie warunków Konkursu dla Uczestników. 

4. Konkurs  nie  jest  grą  losową w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  19  listopada  2009  r.  o  grach 
hazardowych  (tekst jednolity:  Dz.U.  z  2018r., poz. 165, z późn. zm.), albowiem jego wyniki 
nie zależą od przypadku. 

§ 3 
Uczestnicy  

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 
zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „Uczestnikami”. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału Pracownicy ani członkowie organów Organizatora oraz 
członkowie rodzin wyżej wymienionych osób. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za 
członków rodzin osób wskazanych powyżej uznaje się: wstępnych, zstępnych, 
przysposobionych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych, 
przysposobionych oraz rodzeństwo małżonka. 

§ 4 
Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs jest konkursem z dziedziny sztuki i polega na publikacji zdjęcia przez uczestnika na 
portalu „Instagram”, gdzie uczestnik opublikuje zdjęcie z oznaczeniem profilu 
@bezokularow.pl, doda hashtag #KupujeBezOkularow oraz #BezokularowTeam i zostanie 
obserwatorem profilu @bezokularow.pl 

2. Raz na dwa tygodnie kalendarzowe, spośród wszystkich opublikowanych w danym czasie 
zdjęć, zostanie wybrany jeden zwycięzca, przy czym pierwszy okres konkursu obejmuje czas 
od 05 sierpnia 2019 do 18 sierpnia 2019. 



 

 
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia/nicku na 

stronie internetowej oraz w social mediach (w szczególności w serwisie Instagram), w razie 
przyznania Uczestnikowi nagrody. 

§ 5 
Warunki uczestnictwa 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy opublikować zdjęcie produktu dostępnego w sklepie 

bezokularow.pl w danym tygodniu kalendarzowym, zdjęcie musi być autorstwa własnego, 

zawierać oznaczenie profilu @bezokularow.pl, hashtag #KupujeBezOkularow oraz 

#BezokularowTeam, tak by Uczestnik został obserwatorem profilu @bezokularow.pl. Treść 

opisu nie może zawierać wulgaryzmów oraz treści ogólnie uznawanych za obraźliwe. 

2. Należy pamiętać, aby ustawienia profilu były publiczne. W przeciwnym razie Komisja 
Konkursowa nie będzie rozpatrywać takiego zgłoszenia konkursowego, ponieważ nie będzie 
możliwe skontaktowanie się z Uczestnikiem i ewentualne przesłanie nagrody. 

3. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu przesłanego zgłoszenia. W 

szczególności przyczyną wykluczenia zdjęcia z Konkursu może być: 
a) zawarcie w haśle treści, która może stanowić reklamę podmiotów innych niż 

Bezokularow.pl S.A. 
b) zawarcie w haśle treści, która może naruszać ogólne przyjęte normy moralności, obrażać 

uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, zawierać treści sprzeczne z prawem, 
wulgarne, obraźliwe, itp. 

c) uzasadnione przypuszczenie, co do naruszenia przez Uczestnika praw autorskich osób 
trzecich. 

§6 
Prawa autorskie 

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że opublikowane zdjęcie jest jego autorstwa oraz jest 
przejawem jego osobistej twórczości, która nie była dotychczas nigdzie publikowana. 
Uczestnik Konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenia jakichkolwiek 
praw osób trzecich (praw autorskich lub dóbr osobistych). 

2. Zgłaszając  swój  udział  w  Konkursie,  Uczestnik  Konkursu  oświadcza,  że  nie  jest członkiem 
żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką 
organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do 
zamieszczonego zdjęcia lub też w jakikolwiek inny sposób mogłaby uzyskać uprawnienie do 
zarządzania tymi prawami. 

3. Stosownie  do  treści  art.  921  §  3  Kodeksu  cywilnego,  z  chwilą  wydania  Nagrody 
Organizator nabywa od Zwycięzców majątkowe prawa autorskie do zdjęć stanowiących 
realizację zadania konkursowego. Nagodzony Uczestnik Konkursu udziela 
nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora do korzystania z opublikowanego 
zdjęcia bez ograniczenia czasu i terytorium na następujących polach eksploatacji: 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie również w formie 
dźwiękowej, w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach 
reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym; wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze 



 

przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne 
publikowanie w materiałach promocyjnych związanych i nie związanych z Konkursem. 

4. Zwycięzcy Nagród zobowiązują się także powstrzymać od korzystania z osobistych praw 
autorskich do zdjęć, stanowiących realizację zadania konkursowego, tj. z  prawa  do  
oznaczenia  utworu  imieniem,  nazwiskiem  lub  pseudonimem,  prawa  do integralności  
utworu  czy  prawa  do  nadzoru  autorskiego.  Upoważniają  również Organizatora do 
korzystania  z zadania  konkursowego  bez  oznaczenia  utworu jego imieniem, nazwiskiem 
lub pseudonimem. 

5. Przekazanie majątkowych praw autorskich oraz udzielenie zgód na rozpowszechnianie zdjęć 
nie  jest  nieodpłatne,  a  ekwiwalent  wynagrodzenia  stanowi  przyznana zwycięzcy Konkursu 
nagroda. 

§ 7 
Wybór nagradzanych zdjęć 

1. Łącznie wybranych i nagrodzonych zostanie 8 osób – jedna osoba w każdym tygodniu 
kalendarzowym. 

2. Wyboru 4 nagrodzonych osób dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 
3. Komisja konkursowa zbierze się w ciągu 3 dni od zakończenia danego tygodnia 

kalendarzowego  i wyłoni laureata, który opublikował według Komisji najciekawsze zdjęcie w 
danym tygodniu kalendarzowym. W  podejmowanych  decyzjach  Komisja  będzie  kierowała  
się  kryterium  jakościowym. W ocenie Prac Konkursowych będą brane pod uwagę 
następujące cechy: kreatywność, kadr, zawarte elementy na fotografii.    

4. Komisja wyłoni łącznie za każdym razem jednego laureata, który otrzyma nagrodę określoną 
w § 8 ust. 

5. Organizator skontaktuje się z laureatami za pośrednictwem emaila lub wiadomości prywatnej 
w serwisie Instagram oraz umieści informację o wygranej na stronie 
internetowej http://www.bezokularow.pl/ambasador-tygodnia 

6. Każdy Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę w danym tygodniu. 
7. Nagrody zostaną wysłane pod wskazane dane adresowe, w terminie nie późniejszym niż 7 dni 

od daty publikacji wyników konkursu. 

§ 8 
Nagrody i ich przekazanie 

1. Nagrody w Konkursie stanowią: 
a) 5.08-18.08 - Travel Pack (https://www.bezokularow.pl/travel-pack-idealny-na-wyjazd-blink-

contacts-complete-revitalens-60-ml-i-listerine-cool-mint) 
b) 19.08-1.09 -  krokomierz + 10 par (20 sztuk) soczewek jednodniowych (sferycznych) 
c) 2.09-15.09 - maska Thera Pearl + Eyeye płatki ogórkowe na oczy 2 sztuki 

(https://www.bezokularow.pl/eyeye-platki-ogorkowe-na-oczy-2-sztuki) 
d) 16.09-29.09 - zestaw: płyn EyeLove Comfort 360 ml + EyeLove Comfort PLUS 360 ml 

2. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym 
Regulaminem, bez możliwości ich zamiany, bądź wypłaty ich równowartości w gotówce. 

3. W przypadku zwiększenia liczby nagród w danym tygodniu kalendarzowym trwania konkursu 
Organizator poinformuje o tym w osobnym komunikacie na stronie konkursu. 

4. W przypadku, gdy Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, zobowiązany 
będzie do pokrycia wszelkiej szkody związanej z tym naruszeniem, a w przypadku gdy okaże 
się, że na skutek naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, została mu przyznana nagroda, 



 

której nie otrzymałby, gdyby nie dopuścił się naruszenia, Uczestnik ten zobowiązany będzie 
do zwrotu otrzymanej nagrody. 

5. Nagrody przekazane zostaną nagrodzonym Uczestnikom, na wskazane przez nich pod 
wskazane dane adresowe i zostaną przekazane fizycznie za pośrednictwem firmy wysyłkowej. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn 
niezależnych od Organizatora. W przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana przez 
laureata i przesyłka wróci do nadawcy, prawo do nagrody ulega wygaszeniu. Nagroda w 
takim przypadku pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

§ 9 
Odpowiedzialność 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne w tym zapewniające 
dostęp do sieci Internet. 

2. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek 
problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci 
internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności 
za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji. 

§ 10 
Dane osobowe Uczestników  

1. Dane  Uczestników,  o  ile  stanowią  dane  osobowe  w  rozumieniu  przepisów 
Rozporządzenia 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej „RODO”), 
są przekazywane Organizatorowi wyłącznie w celu  określonym  w  Regulaminie  i  podlegają  
ochronie  przewidzianej  w  przepisach  RODO. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe 
Uczestników wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. 

2. Przetwarzanie  danych  osobowych  Uczestników  obejmować  będzie  następujący  zakres  
tych danych: 
a) imię i nazwisko; 
b) data urodzenia; 
c) adres poczty elektronicznej e-mail; 
d) numer  telefonu  i adres, na który  ma  być wysłana nagroda rzeczowa - w przypadku  

Zwycięzców  Konkursu; 
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Administrator przetwarza dane 

osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z 
RODO. Dane osobowe  Uczestników  są  przechowywane  w  bazie  danych,  w  której 
zastosowano  środki techniczne  i  organizacyjne  zapewniające  ochronę  przetwarzanych  
danych  zgodne  z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. 
Dostęp do bazy mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez Administratora 

§ 11 
Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkurs|@bezokularow.pl lub w formie 



 

pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania 
Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu. 

2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji. 
3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie pozbawia 

Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygniecie Sądu lub w drodze propozycji 
polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji. 

4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające 
udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji. 

5. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 4., będą 
rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający 
reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym lub 
informacją na wskazaną elektroniczną skrzynkę mailową najpóźniej w ciągu 7 dni od daty 
rozpatrzenia reklamacji. 

§ 12 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

2. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie konkursowej 
www.bezokularow.pl/ambasador-tygodnia, a także będzie udostępniana wszystkim 
zainteresowanym w siedzibie Organizatora. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 2019 r. 


