
REGULAMIN KONKURSU „Odkryj Polskę na nowo” 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu „Odkryj Polskę na nowo” (zwanym dalej “Konkursem”) jest 

„Benepol” sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn, wpisany do 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265869, NIP 

7393586287, REGON 280154677, kapitał zakładowy 60 000 zł wpłacony w całości (zwany 

dalej „Organizatorem”). Kontakt z Organizatorem można uzyskać pod numerem telefonu: 

91 883 83 83; pod adresem e-mail: recepcja.sz@benepol.pl poprzez wiadomość prywatną 

na stronie www.facebook.com/VolkswagenBenepol. 

2. Fundatorem nagród jest Organizator. 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.  

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/VolkswagenBenepol (zwanej dalej 

“Fanpage”)  

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych, w tym konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, za wyjątkiem 

pracowników Organizatora, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 

2. Warunkiem wzięcia udziału jest: 

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook; 

b. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage; 

c. zamieszczenie w komentarzu pod postem umieszczonym na Fanpage przez 

Organizatora w przedmiocie ogłoszenia Konkursu, fotografię (1 szt.) swojego 

samochodu marki Volkswagen w drodze/w podróży. 

3. Konkurs trwa od dnia 14.07.2020 roku do 28.07.2020 roku. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie Fanpage ze 

strony Facebooka. 

 

§ 3. ZADANIE KONKURSOWE 

1. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu fotografii swojego samochodu 

marki Volkswagen w drodze/w podróży. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić 1 fotografię (fotografia w formacie JPG o maksymalnym 

rozmiarze 1 MB). 2. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami 

autorskimi. 

3. W konkursie zostanie wybranych 5 (liczba) zwycięzców. 

4. Organizator dokona wyboru 5 najlepszych fotografii oceniając zgłoszenia według kryterium 

oryginalności i niepowtarzalności, które w ocenie Organizatora w sposób najbardziej trafny 

obrazują radość z podróży Uczestnika swoim Volkswagenem. Decyzja Organizatora jest 

ostateczna. 

http://www.facebook.com/VolkswagenBenepol


5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagród za 

pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku. 

 

§ 4. NAGRODA 

1. Nagrodą w Konkursie jest przewodnik „Polska na czterech kółkach”, M. Gospodarek (red.), 

wydawnictwo Pascal 2020 (zwana dalej „Nagrodą”) w ilości 5 sztuk, po jednej dla każdego 

ze Zwycięzców. 

2. Zwycięzca dokonuje odbioru Nagrody swoim staraniem, na swój koszt i ryzyko, osobiście 

z jednego z niżej wskazanych serwisów Organizatora, których adresy dostępne są na stronie: 

https://www.benepol.pl/kontakt po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem terminu odbioru 

Nagrody. 

3. Odbiór Nagrody możliwy jest w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu 

przez Organizatora. 

4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego 

rodzaju. 

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny 

ani jakakolwiek inna nagroda. 

 

§ 5. REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni 

zgłaszać wyłącznie na piśmie, na adres siedziby Organizatora, w czasie trwania Konkursu, 

jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz 

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem 

poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Odkryj Polskę na nowo” 

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

 

§ 6. PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik Konkursu przez zamieszczenie fotografii w komentarzu pod postem 

konkursowym, oświadcza, że fotografia jest jego autorstwa. W przypadku naruszenia 

postanowienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym Uczestnik zobowiązuje się podjąć 

wszelkie kroki prawne i faktyczne calem zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich. 

2. Organizator działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, z chwilą wydania 

Nagrody, nabywa własność nagrodzonych fotografii oraz całość autorskich praw 

majątkowych wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw 

zależnych – w stosunku do nagrodzonych fotografii, stanowiących utwory w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U.2019.1231 t.j. ze zm.), co w szczególności obejmuje następujące, znane w chwili 

wydania nagrody, pola eksploatacji: 

a. utrwalanie i zwielokrotnianie utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie 

dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 



b. wprowadzanie do obrotu oryginałów fotografii oraz ich opracowaniami albo 

egzemplarzy, na których fotografię utrwalono, a także wprowadzania do obrotu, 

użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy (w Polsce i za granicą); 

c. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne 

udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji 

telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie, 

rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach 

wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy; 

d. modyfikowanie utworów w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań 

w całości lub części; 

e. swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów 

w zakresie reklamy, promocji lub oznaczenia towarów, dokonywane przez 

Organizatora; 

f. modyfikowanie fotografii w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań 

w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, 

jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów fotografii lub 

całości; 

g. używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze 

oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego 

charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub 

usługi; 

h. rejestracja w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego. 

3. Zwycięzcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z fotografii na każdym 

odrębnym polu eksploatacji. 

4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu oznacza zgodę na publiczne udostępnieniu nagrodzonej 

fotografii w terminie wybranym przez Organizatora oraz rezygnację z nadzoru nad 

sposobem korzystania z Utworu. 

5. Na żądanie Organizatora, Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się podpisać z Organizatorem 

umowę potwierdzającą przeniesienie majątkowych praw autorskich do fotografii na 

Organizatora, uwzględniającą założenia wskazane niniejszym paragrafie. 

 

§ 7. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE 

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://www.benepol.pl/regulaminy oraz na 

Fanpage. Na zgłoszone pracownikowi Organizatora życzenie Regulamin udostępniany jest 

Uczestnikowi do wglądu. 

2. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami będącymi Konsumentami w sposób 

bezpośredni w serwisach, a także telefonicznie, mailowo oraz pisemnie - w przypadku 

podania przez Klienta będącego Konsumentem danych umożliwiających taki kontakt. 

 

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Podanie Danych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której 

dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie. 

https://www.benepol.pl/regulaminy


2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Na potrzeby Konkursu 

przetwarzane są następujące dane Uczestników: Imię i nazwisko. 

3. Treść obowiązku informacyjnego związanego z przetwarzaniem Danych stanowi załącznik 

nr 1 do Regulaminu. 

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa. 

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. 

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Broszura informacyjna RODO. 

 


