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Regulamin Konkursu „Wielkanocna kartka telegrosik” 

 

§ 1. Postanowienia Ogólne 

1. Organizatorem Konkursu „Wielkanocna kartka telegrosik” (dalej Konkurs) jest Galena spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewicka 34A, 01-230 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000133373, NIP 6312283637, REGON 276637953, z kapitałem zakładowym 

315.000 zł opłaconym w całości (dalej Organizator). 

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładami wzajemnymi   

w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 

201, poz. 1540 z późn. zm.). 

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, która jest autorem Projektów zgłaszanych przez nią do Konkursu (zwana dalej 

Uczestnikiem). Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział  

w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo  

w Konkursie. 

4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora Konkursu, a także ich wstępni, 

zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, krewni w linii bocznej, powinowaci oraz osoby pozostające 

w stosunku przysposobienia. 

5. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu 

Konkursu (dalej Regulamin). 

 

§ 2. Zasady Konkursu 

1. Konkurs trwa od dnia 22 lutego 2021 r. do dnia 2 kwietnia 2021 r.  

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od 22 lutego 2021 r. do 28 marca 2021 r. 

przesłać Zgłoszenie (dalej Zgłoszenie), zawierające : 

• imię i nazwisko Uczestnika; 

• adres zamieszkania lub adres mailowy Uczestnika; 

• projekt graficzny wielkanocnej kartki (dalej Projekt).  

3. Dodatkowo Projekt przesłany przez Uczestnika musi spełniać warunki opisane poniżej: 

a) Projekt musi być przygotowany specjalnie na potrzeby niniejszego Konkursu; 

b) Projekt nie może zawierać treści niezgodnych z prawem, nie może naruszać dobrych 

obyczajów, nie może dyskryminować ze względu na rasę, płeć, wiek, orientację 

seksualną, narodowość, przekonania polityczne lub religijne, niepełnosprawność; nie 

może propagować przemocy, zawierać treści o charakterze erotycznym, wulgarnym; 

nie może naruszać w jakikolwiek sposób godności ludzkiej. 

c) Projekt przesłany drogą elektroniczną musi być zapisany w formacie JPG lub PNG.  

4. Zgłoszenie nie spełniające wymogów pkt. 3 powyżej zostaną wykluczone z udziału w Konkursie 

do momentu uzupełnienia braków przez Uczestnika.  

5. Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem: 

a) wiadomości elektronicznej wysłanej na adres marketing@telegrosik.pl;  
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b) poczty tradycyjnej wysłanej na adres siedziby Organizatora wskazany w § 1. pkt.1;  

c) lub poprzez portal Facebook https://www.facebook.com/KartaTelegrosik. 

6. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń. 

7. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na publikację Projektu na stronach 

internetowych wskazanych w § 4 pkt. 3.  

 

§ 4 Głosowanie i wyłonienie Zwycięzców 

1. Spośród Projektów zgłoszonych przez Uczestników Konkursu Komisja Konkursowa powołana 

przez Organizatora dokona wyboru trzech najatrakcyjniejszych w jego ocenie Projektów. 

2. Każdy projekt zostanie oceniony przez Komisję Konkursową pod względem atrakcyjności  

w skali punktowej 1-5. Zwycięzcami Konkursu zostaną autorzy Projektów, które zdobędą 

największą ilość głosów Komisji, zajmując kolejno I, II i III  miejsce.  

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 2 kwietnia 2021 r. poprzez publikację 

Zwycięskich Projektów na stronie internetowej www.telegrosik.pl oraz na profilu Organizatora 

na portalu Facebook dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/KartaTelegrosik. 

Zwycięzcy Konkursu zostaną także poinformowani o wygranej w formie w jakiej dokonali 

Zgłoszenia.  

 

§ 3. Nagrody 

1. W ramach Konkursu zostaną przyznane następujące nagrody (dalej Nagrody): 

a) I miejsce – elektroniczna karta telegrosik o wartości 200 zł brutto, 

b) II miejsce – elektroniczna karta telegrosik o wartości 50 zł brutto,  

c) III miejsce - elektroniczna karta telegrosik o wartości 20 zł brutto. 

2. Nagrody nie mogą być zamienione na ekwiwalent pieniężny lub inny przedmiot.  

3. W przypadku, gdy w okresie trwania Konkursu do udziału nie zostanie zgłoszone żadne 

Zgłoszenie spełniające warunki opisane w Regulaminie Nagroda nie zostanie przyznana.  

4. Przekazanie Nagrody nastąpi najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2020 r. poprzez wysłanie listu 

poleconego zawierającego kod PIN elektronicznej karty telegrosik na wskazany w zgłoszeniu 

adres zamieszkania lub poprzez wysłanie kodu PIN elektronicznej karty telegrosik na adres 

mailowy Uczestnika wskazany w zgłoszeniu. 

 

§ 4. Prawa Autorskie i Inne 

1. Przystępując do Konkursu, Użytkownik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie 

majątkowe do zamieszczonych w Projekcie zdjęć, obrazów, rysunków lub tekstów oraz że nie 

naruszają one praw osób trzecich. 

2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub 

innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu, Organizator może podjąć decyzję 

o zdyskwalifikowaniu Uczestnika w Konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres 

e-mail: marketing@telegrosik.pl. 

3. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu. 
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4. W przypadku kiedy w trakcie Konkursu powstanie Projekt w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), 

z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, 

niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Projektu na okres 5 lat, na 

następujących polach eksploatacji:  

a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy 

wykorzystaniu każdej techniki, w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu 

magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

b) wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia; 

c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych 

zmian. 

5. Z chwilą odbioru Nagrody zwycięzca Konkursu przenosi na Organizatora, zgodnie art. 921 § 3 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny, autorskie prawa majątkowe  

do wygranego utworu w zakresie pól eksploatacji określonych w ust. 5 lit. a - c.  

6. Uczestnik oświadcza, iż Projekt jest wolny od jakichkolwiek praw osób trzecich oraz że posiada 

on wszelkie prawa do Projektu w zakresie koniecznym do udzielenia licencji oraz przeniesienia 

praw autorskich w zakresie pól eksploatacji wskazanych w ust. 1. 

7. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Projektu  

w stosunku do Organizatora. Organizator jest upoważniony do wykonywania autorskich praw 

osobistych w stosunku do Projektu w związku z wykorzystaniem utworu w zakresie pól 

eksploatacji wskazanych w pkt.4.    

8. Jeżeli Projekt zawiera wizerunek Uczestnika, Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę  

na rozpowszechnienie jego wizerunku w związku z wykorzystaniem Projektu w zakresie pól 

eksploatacji wskazanych w pkt.4. 

 

§ 5. Przetwarzanie Danych Osobowych 

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na podstawie uzasadnionego 

interesu Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO), którym jest konieczność przeprowadzenia 

oraz wyłonienia Zwycięzców Konkursu, a także dostarczenia im Nagród. Dane osobowe 

Zwycięzców przetwarzane są także do celów podatkowych na podstawie ciążących  

na Administratorze obowiązków prawnych (art.6 ust. 1 lit. c RODO). 

1. Administratorem danych osobowych jest Galena spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skierniewickiej 34A, 01-230 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000133373, NIP 6312283637, REGON 276637953, z kapitałem zakładowym 315.000  

zł opłaconym w całości (dalej także jako: Administrator). 

2. Dane osobowe Uczestników, za wyjątkiem Zwycięzców, nie będą przekazywane innym osobom 

trzecim, o ile nie będą tego wymagały bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. W przypadku zwycięstwa w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na publiczne udostępnienie 

jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska w oficjalnych materiałach Organizatora 

podsumowujących Konkurs. 

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora tylko przez 

okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, dostarczenia Nagrody oraz wykonywania 

przez Organizatora praw, określonych w § 4. Po tym czasie zostaną niezwłocznie usunięte. 
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5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest to warunek niezbędny do uczestnictwa  

w Konkursie. 

6. W stosunku do danych osobowych Uczestników, przysługują im prawa do: żądania dostępu  

do danych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. 

7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd 

Ochrony Danych Osobowych). 

8. Przystąpienie do Konkursu przez Uczestnika oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Polityką 

Prywatności i zgadza się z jej postanowieniami. Przystąpienie do Konkursu oznacza również, 

że Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych, które 

Uczestnik podaje ponad dane, których przekazania wymaga Organizator.  

 

§ 6. Reklamacje 

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane drogą elektroniczną pod adres e-mail 

marketing@telegrosik.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora najpóźniej w terminie  

14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą 

rozpatrywane. 

2. Organizator rozpatruje Reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 30 dni 

od daty wpłynięcia Reklamacji. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń  

od Użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy Reklamacji. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również dokładny opis 

i powód reklamacji. 

4. Uczestnik który złożył Reklamację zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia  

za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres, z którego została wysłana Reklamacja. 

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie danej Reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 

6. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Uczestnika swoich praw 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 7. Postanowienia Końcowe 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin 

obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.telegrosik.pl. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie www.telegrosik.pl. Każdy z Uczestników przez 

przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu. 

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Jeżeli okazałoby się, że jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazałyby  

się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo też zostały za takie uznane 

mocą orzeczenia organu administracji lub orzeczenia sądowego lub zmianie uległ stan prawny 

albo wykładnia przepisów prawa, uniemożliwiając wykonanie niektórych postanowień 

Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy, zaś Organizator, kierując się 

dobrą wiarą i celami Konkursu, ustanowi postanowienie zastępcze, nadające się do wykonania, 

o skutkach jak najbardziej zbliżonych do pierwotnych jej postanowień. 
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