
Regulamin konkursu: Upoluj komin MK! 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:  
 
1.1. Organizatorem Konkursu jest firma MK Sp. z o. o., ul. Wiśniowa 24, 68-200 Żary, na podstawie 
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zielona Góra pod 
nr KRS 0000234627, NIP PL 527-247-28-56  
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej 
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  
1.3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych. 
1.4. Sponsorem nagród w konkursie jest firma MK Sp. z o. o. 
1.5. Obsługą i realizacją konkursu zajmuje się w imieniu Organizatora agencja Blue Ocean Artur 
Hankiewicz, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Michała 73, właściciel domeny niebieskiocean.pl 
1.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Zleceniodawcy oraz agencji public 
relations współpracującej ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu.  
 
 
2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:  
 
2.1. Konkurs będzie trwał w dniach od 19 maja 2014 do 31 sierpnia 2014 roku.  
2.2. Założeniem konkursu jest wykonanie jednego lub kilku zdjęć prezentujących estetykę kominów 
wyprodukowanych przez firmę MK, zamontowanych, ładnie wyglądających i komponujących się z 
otoczeniem architektonicznym, przyrodą 
2.3. Wyniki Konkursu będą ogłaszane na stronie internetowej http://www.mkzary.pl oraz na profilu 
w serwisie Facebook http://www.facebook.com/MowimyoKominach w okresie do 14 dni od dnia 
zakończenia Konkursu.  
 
3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:  
 
3.1. Zadanie konkursowe polega na zostaniu fanem (polubieniu) strony firmowej w serwisie 
Facebook – Mówimy o Kominach (http://www.facebook.com/MowimyoKominach) oraz wykonaniu i 
przesłaniu na adres elektroniczny mkzary@niebieskiocean.pl co najmniej jednego zdjęcia 
przedstawiającego komin wyprodukowany przez MK Żary w jakości minimum 240 dpi i 3000 pix po 
dłuższym boku zdjęcia 
3.2. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcie i 
zarejestrowana w formularzu zgłoszeniowym posiada prawa do tego zdjęcia. 
3.2. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których zdjęcia zostaną najlepiej ocenione przez Komisję 
Konkursową.  
3.3. Komisja Konkursowa przy ocenie zdjęć będzie brać pod uwagę takie elementy jak: zgodność 
zgłoszenia z zasadami konkursu, jakość zdjęcia, ciekawość aranżacji zdjęcia. 
3.4. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest 
równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  
3.5. Fotografie nadesłane na konkurs i prawa autorskie przechodzą na własność organizatora. 
3.6. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu 
komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez 
Organizatora z siedzibą w Żarach, ul. Wiśniowa 24, w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.  
3.7. Organizator gwarantuje uczestnikom prawo wglądu do ich danych osobowych oraz ich 
poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych.  
3.8. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.   
 
4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:  



 
4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku głosowania powołanej przez Organizatora, 4-osobowej 
Komisji Konkursowej oceniającej według swobodnego uznania realizację zadania konkursowego, o 
którym mowa w pkt. 3 niniejszego Regulaminu, w terminie przewidzianym w punkcie 2.1 niniejszego 
Regulaminu.  
4.2. W Konkursie przewidziano rzeczową nagrodę główną za zajęcie I miejsca oraz dwie rzeczowe 
nagrody pocieszenia za zajęcie II i III miejsca, każda o wartości nie przekraczającej 760 PLN – 
fundowaną przez Sponsora konkursu – firmę MK Sp. z o. o., a także 5 rzeczowych nagród pocieszenia. 
4.3. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej mailem, w terminie do 7 dni roboczych od terminu 
zakończenia Konkursu, określonego w punkcie 2.1  
4.4. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt 
Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w e-mailu w terminie najpóźniej 30 
dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej.  
4.5. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do 
dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.  
4.6. W przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę 760 zł, zwycięzcy Konkursu są zobowiązani 
uiścić należny podatek od wygranej w wysokości zgodnej z przepisami Ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (tj. 10% wartości nagrody), który zostanie pobrany przez 
Organizatora i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego. Zwycięzca zobowiązany jest 
do przekazania Organizatorowi niezbędnych danych osobowych w celu prawidłowego rozliczenia 
podatku od nagrody pod rygorem wstrzymania wydania nagrody. 
4.7. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. 
Różnica wynikająca z wartości wybranych nagród, mniejszej niż podane, nie będzie zwracana. 
Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.  
 
5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:  
 
 5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej 
najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronie internetowej http://www.mkzary.pl listy 
laureatów Konkursu na adres mailowy Organizatora:mkzary@niebieskiocean.pl.  
 
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
 
6.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: - zdarzenia uniemożliwiające 
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł 
zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, - nie 
doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych 
lub błędnym ich podaniem, - świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.  
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku 
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie 
Konkursu.  
6.3. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora.  
6.4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 


