
   

 

Regulamin Konkursu  
[Zostań VIP-em] 

 
 
 

1.1. Organizatorem konkursu „[Zostań VIP-em]” (dalej „Konkurs”) jest spółka INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej 
„Dostawca usług” lub „Organizator”). 

1.2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, która spełnia łącznie wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie opisane w niniejszym 
Regulaminie (dalej „Uczestnik”).  

1.3. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do 
przestrzegania zasad w nim zawartych. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Organizator będzie 
uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. 

1.4. Konkurs trwa od 12.08.2017 roku do 08.09.2017 roku. 
1.5. Warunkami udziału w Konkursie są: 

1. Dokonanie podczas trwania Konkursu zakupu jakiejkolwiek usługi oferowanej przez Dostawcę usług na 
podstawie Umowy abonenckiej/Aneksu do Umowy abonenckiej (w przypadku sprzedaży telefonicznej 
decyduje data złożenia Zamówienia) i brak rezygnacji z w/w usługi (niezależnie od podstawy prawnej takiej 
rezygnacji) w okresie trwania Konkursu;  

2. przesłanie zgłoszenia udziału w Konkursie przez dedykowaną stronę internetową (inea.pl/skybox; dalej 
„Strona Konkursowa”) ) i podanie  poniższych danych osobowych: 

a. imię i nazwisko; 
b. adres świadczenia usług; 
c. numer telefonu kontaktowego; 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niezgodne z prawdą podanie przez Uczestnika danych, 
o których mowa w niniejszym punkcie.  
3. udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Jakim ciekawym hasłem zmotywujesz piłkarzy Lecha  do gry?” (dalej 

„Praca Konkursowa”). 
4. brak zaległości płatniczych wobec Dostawcy usług lub współpracującego z nim Operatora lokalnego. 

1.6. Uczestnik może dokonać tylko jednokrotnego zgłoszenia na Stronie Konkursowej. 
 

 
2.1. Praca Konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści politycznych, treści obraźliwych, sprzecznych z 

obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność 
wyznania, czy dyskredytujące pochodzenie rasowe bądź etniczne. Treść Pracy Konkursowej podlega kontroli 
Organizatora pod kątem jej zgodności z brzmieniem niniejszego punktu. Jeżeli Praca Konkursowa nie spełnia 
warunków opisanych w niniejszym punkcie, Organizator ma prawo do jej pominięcia w Konkursie. 

2.2. Praca Konkursowa: 
a. nie może być antyreklamą jakichkolwiek usług w tym świadczonych przez Organizatora ani naruszać 

jakiegokolwiek wizerunku lub dobrego imienia, w tym Organizatora; 
b. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż 

Organizator; 
c. nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr 

osobistych lub prawa do ochrony wizerunku; 
2.3. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową. 
 
 
3.1. Nagrodą rzeczową w Konkursie jest podwójna wejściówka do Skybox’a (pomieszczenia usytuowanego w centralnej 

części stadionu z balkonem widokowym na murawę) podczas meczu piłki nożnej rozgrywanego na INEA Stadionie 
w Poznaniu pomiędzy drużynami: KKS Lech Poznań a Koroną Kielce w dniu 16 września 2017 roku. Wartość 
Nagrody rzeczowej wynosi 1. 600,00 zł brutto. Nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na nagrodę innego rodzaju 
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ani na gotówkę. Dodatkowo, Organizator przyznaje Laureatowi Nagrodę pieniężną w wysokości 11,11%  wartości 
Nagrody rzeczowej. Nagroda pieniężna nie zostanie przekazana Laureatowi, ale zostanie odprowadzona przez 
Organizatora tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie, zgodnie z ustawą z dnia 
26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zmianami). 
Laureat jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do uregulowania przez Organizatora jako płatnika, 
podatku dochodowego, najpóźniej w dniu odbioru Nagrody rzeczowej. 

3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła 
komisję konkursową (dalej „Komisja”) składającą się z przedstawicieli Organizatora Konkursu.  

3.3. Komisja do dnia 13.09.207 roku  oceni Prace Konkursowe przesłane przez Uczestników kierując się własnym 
uznaniem, uwzględniając adekwatność, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne każdej z Prac 
Konkursowych. Ocenie podlegają prace Konkursowe Uczestników, którzy nie dokonali rezygnacji z usług 
zakupionych zgodnie z pkt 1.5.1. niniejszego Regulaminu. 

3.4. Na podstawie powyższych kryteriów Komisja wybierze osiem najlepszych Prac Konkursowych. Każdemu 
Uczestnikowi, który zgłosił Pracę Konkursową wybraną przez Komisję i spełnił warunki udziału w Konkursie, 
przysługuje prawo do otrzymania jednej Nagrody rzeczowej(dalej „Laureat”).  

3.5. Wszyscy Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 13.09.2017 roku telefonicznie na numer wskazany w 
pkt 1.5.2.d. niniejszego Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 1.5.2.e. 
niniejszego Regulaminu. Laureat zobowiązany jest w ciągu 2 dni potwierdzić odbiór Nagrody rzeczowej. W 
przypadku braku możliwości kontaktu z Uczestnikiem lub braku spełnienia przez Laureata warunków udziału w 
Konkursie, Komisja może zdecydować o przyznaniu danej Nagrody rzeczowej i pieniężnej innemu Uczestnikowi.  

3.6. Laureat nie jest uprawniony do przeniesienia praw do Nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią. 
3.7. Nagroda rzeczowa zostanie przekazana Laureatowi przed meczem, o którym mowa w pkt. 3.1. powyżej, z 

zastrzeżeniem wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 5.2 niniejszego Regulaminu. W przypadku braku odbioru 
Nagrody rzeczowej, Laureat traci prawo  do niej i do Nagrody pieniężnej, a nadto nie przysługują mu wobec 
Organizatora żadne roszczenia związane z niniejszym Konkursem. 
 

 
4.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres:  INEA S.A., Wysogotowo, ul. 

Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo] do dnia 30.09.2017 r.  Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie 
Uczestnik Konkursu.  

4.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz dokładny opis przyczyny reklamacji. 
4.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną w terminie 14 (czternaście) dni od daty doręczenia 

reklamacji. Decyzja komisji reklamacyjnej w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Decyzja komisji 
reklamacyjnej zostanie przesłana Uczestnikowi listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w 
terminie 7 dni od daty rozpatrzenia  reklamacji. 

4.4. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Uczestnika swoich praw zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

 
 
5.1 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane 

przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym realizacji Nagród, a w przypadku składanych 
reklamacji – w celu rozpatrzenia reklamacji. Dane osobowe Laureatów będą również przetwarzane w celach 
promocyjnych i marketingowych Dostawcy usług  poprzez realizację i rozpowszechnianie materiałów, o których 
mowa w pkt 5.2. poniżej. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących ich danych i ich 
poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i 
uzyskania Nagród w Konkursie. 

5.2 Laureat Konkursu wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną lub nagranie audiowizualne jego pobytu w Skybox’ie 
oraz wykorzystanie (w tym rozpowszechnianie) powyższych materiałów (w tym wizerunku Laureata) w promocji 
Dostawcy usług oraz świadczonych przez niego usług za pośrednictwem środków masowego przekazu, w tym sieci 
Internet. Laureat zobowiązuje się w analogicznym zakresie uzyskać zgodę od osoby towarzyszącej mu podczas 
meczu.   

 
§ 7. PRAWA, DOBRA OSOBISTE, OCHRONA WIZERUNKU 

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

6. PRAWA 

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 



   

 

 
6.1. Z chwilą zgłoszenia Pracy Konkursowej, Uczestnik udziela Organizatorowi na czas określony 5 lat nieodpłatnej, 
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej, na następujących polach 
eksploatacji: 

a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Pracy Konkursowej  w całości lub w części;  
b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie Pracy Konkursowej 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 Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera 
lub innego urządzenia;  

c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub 
wprowadzanie innych zmian do Pracy Konkursowej;  

d) rozpowszechnianie Pracy Konkursowej w tym jej publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, 
odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie Pracy Konkursowej a także jej publicznego udostępniania w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy 
wykorzystaniu sieci Internet lub Intranet;  

e) wykorzystywanie Pracy Konkursowej, dla celów marketingowych w tym zamieszczanie Pracy Konkursowej lub 
jej części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach 
ATL oraz BTL, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci Internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych 
drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, kalendarzach, na materiałach 
brandingowych, opakowaniach, gadżetach, strojach lub samochodach. 

6.2. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji (dalszych licencji) na korzystanie z Pracy Konkursowej 
w zakresie określonym w ust. 1 powyżej.  

6.3. Z chwilą wręczenia Nagrody rzeczowej, Laureat przenosi na Organizatora, na zasadzie art. 921 § 3 ustawy Kodeks 
cywilny, autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji: 
a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Pracy Konkursowej w całości lub w części;  
b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie Pracy Konkursowej 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 Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera 
lub innego urządzenia;  

c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabiania, łącznie z innymi utworami lub 
wprowadzanie innych zmian do Pracy Konkursowej;  

d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Pracę Konkursową utrwalono w tym ich 
odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawę; 

e) rozpowszechnianie Pracy Konkursowej w tym jej publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, 
odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie Pracy Konkursowej a także jej publicznego udostępniania w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy 
wykorzystaniu sieci Internet lub Intranet;  

f) wykorzystywanie Pracy Konkursowej dla celów marketingowych w tym zamieszczanie Pracy Konkursowej lub 
jej części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach 
ATL oraz BTL, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci Internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych 
drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, kalendarzach, na materiałach 
brandingowych, opakowaniach, gadżetach, strojach lub samochodach;  

6.4. Z chwilą wręczenia Nagrody rzeczowej, Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na wykonywanie bądź 
zlecanie wykonywania osobom trzecim wszelkich praw zależnych do Pracy Konkursowej w zakresie pół eksploatacji 
określonych w pkt 6.3. powyżej, w szczególności do: 
a) dokonywania  zmian w Pracy Konkursowej i rozporządzania zmianami,  
b) dokonywania opracowań Pracy Konkursowej oraz wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich, 
c) włączania Pracy Konkursowej do innych utworów oraz do korzystania i rozporządzania nimi w takiej postaci, w 

zakresie wskazanych w pkt 6.3. powyżej pól eksploatacji.  



   

 

6.5. Po udzieleniu zgody, o której mowa w pkt 6.4. powyżej, Uczestnik zobowiązuje się do niekorzystania z praw 
przyznanych Organizatorowi w pkt 6.4. powyżej i upoważnia do korzystania z nich wyłącznie Organizatora.  

6.6. Uczestnik zobowiązuje się do niekorzystania z autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej i upoważnia do 
korzystania z nich wyłącznie Organizatora.  

6.7. Uczestnik oświadcza, iż jego Praca Konkursowa jest wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich oraz że posiada on 
wszelkie prawa do Pracy Konkursowej, w zakresie koniecznym do udzielenia Organizatorowi praw do Pracy 
Konkursowej. Uczestnik jest odpowiedzialny za szkodę wynikłą wskutek niezgodności z prawdą powyższego 
oświadczenia i zgłoszenia w stosunku do Organizatora przez osobę trzecią jakiegokolwiek roszczenia. 

 
 
 
7.1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Dostawcy usług. 
7.2. Organizator upoważniony jest do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających jakiekolwiek 
postanowienia niniejszego Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa bądź podejmujących działania, które w 
opinii Organizatora wpływają lub mogą wpłynąć na przebieg Konkursu, są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub 
wpływają lub mogą wpłynąć niekorzystanie na wizerunek Organizatora, a także naruszają lub mogą naruszyć interesy 
lub prawa innych Uczestników Konkursu. 
7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, co nie zwalnia go z obowiązku realizacji 
zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem Konkursu do chwili zmiany Regulaminu. Informacja o 
zmianie regulaminu zostanie opublikowana na Stronie Konkursowej. 
7.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
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