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REGULAMIN KONKURSU „PRZETESTUJ MOC ONE FOR ALL” 
(dalej: Regulamin) 

 
 

PODSTAWOWE ZASADY 

 
A. W konkursie nagrodzimy uczestników, którzy wykonają i zgłoszą najbardziej kreatywne zdjęcie 

lub film odpowiadające na zadanie konkursowe z punktu 1.3.1.  
 
B. Konkurs trwa w dniach od 4 listopada 2019 r. do 18 listopada 2019 r. – jest to okres, w którym 

przyjmowane są zgłoszenia do konkursu. 
 
C. Zgłoszenie udziału w konkursie możliwe jest poprzez osobisty profil uczestnika na Facebooku. 

Informacja o konkursie zostanie opublikowana w postaci posta na grupie Prace 
Wykończeniowe w serwisie Facebook. 

 
D. Zwycięzców wybierzemy i powiadomimy za pomocą komentarza pod postem konkursowym 

na grupie Prace Wykończeniowe.  
 
E. Do wygrania jest nagroda rzeczowa w postaci smartfona Samsung Galaxy Xcover 4. 

 
F. W przypadku pytań lub wątpliwości Uczestnik może się skontaktować z Organizatorem pod       

adresem mailowym: info@albedomarketing.pl. 
 

G. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie 
www.rodo.albedomarketing.pl 
 

 
SZCZEGÓŁOWE ZASADY 

 
Poniżej można zapoznać się z bardziej szczegółowymi zasadami konkursu „Przetestuj moc One For 
All” (dalej: Konkurs). Opisane zostały zwłaszcza warunki zgłaszania udziału, specyfikacja nagród, 
procedura wyboru zwycięzców oraz postępowanie reklamacyjne. 

 
1. JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ 

 
1.1. Udział może wziąć osoba fizyczna, która jest pełnoletnia, ma pełną zdolność do czynności 

prawnych i mieszka w Polsce (dalej: Uczestnik). 

 
1.2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
1.3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od 4 listopada 2019 r. do 18 

listopada 2019 r. (dalej: okres trwania Konkursu) spełnić łącznie następujące warunki: 

 
1.3.1. wykonać zdjęcie lub nagrać maksymalnie 3-minutowy  film w  formacie mp4,  na którym 

Uczestnik zaprezentuje, w jaki sposób testuje moc produktu Pattex One for All, z 
zastrzeżeniem, że na zdjęciu lub filmie musi zostać przedstawiony produkt Pattex One 
for All, a zdjęcie lub film nie mogą przedstawiać wizerunku osób trzecich; 

 

mailto:info@albedomarketing.pl


2 
 

1.3.3. a następnie zgłosić udział w Konkursie poprzez opublikowanie zdjęcia lub filmu w 
komentarzu pod postem konkursowym.  

 
1.4. Przystępując do udziału w Konkursie (publikując Zdjęcie lub Film) zgodnie z warunkami 

określonymi w pkt 1.3. Regulaminu) Uczestnik oświadcza, że: 

 
1.4.1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia oraz spełnia warunki 

uczestnictwa określone w Regulaminie; 

 
1.4.2. jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, które mogły powstać w związku ze zgłoszeniem jego Zdjęcia, a utwory te 
nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw 
lub dóbr osobistych osób trzecich oraz że jego autorskie prawa majątkowe do tych 
utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. 

 

1.4.3. wyraża zgodę na wykorzystywanie zgłoszonego w Konkursie Zdjęcia na potrzeby 
promocji i reklamy związanej z przeprowadzeniem Konkursu. 

 

1.5. Jeden Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie (zdjęcie lub film) w Konkursie. 
 

2. CO MOŻNA WYGRAĆ 
 

2.1. Do wydania w Konkursie są następujące nagrody: 
 

2.1.1. 5 (słownie: pięć) nagród głównych, przy czym na jedną nagrodę składają się: 
 

2.1.1.1. 1 (słownie: jeden) smartfon Samsung Galaxy Xcover 4 o wartości 
jednostkowej 739,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć złotych) 
brutto oraz 

 

(dalej: Nagroda Główna); 
 

2.3. Uczestnik nie jest zobowiązany do dokonywania żadnych samodzielnych rozliczeń 
podatkowych w związku z otrzymaniem nagrody, ponieważ wraz z nagrodą otrzymuje 
dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego podatku od 
wygranej w Konkursie (por. pkt 7 Regulaminu). 

 

3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
 

3.1. Zwycięzców Konkursu wyłoni jury składające się z przedstawicieli Organizatora, spośród 
wszystkich zgłoszeń nadesłanych w ramach Konkursu, według własnego uznania, 
uwzględniając kryteria określone w pkt A Regulaminu. Wyłoniony zostanie jeden zwycięzca 
nagrody głównej.  

 

3.3. W sytuacji, gdyby dany Uczestnik przesłał w Konkursie więcej niż jedno zgłoszenie, wówczas 
przy przyznawaniu nagród w Konkursie wzięte zostanie pod uwagę jedynie najlepsze 
spośród wszystkich przesłanych przez danego Uczestnika zdjęć lub filmu. 

 

3.4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do dnia 25 listopada 2019 r. na grupie Prace 
Wykończeniowe w serwisie Facebook w komentarzu pod postem konkursowym, poprzez 
wskazanie nazwy użytkownika na Facebooku stosowanej przez zwycięzcę.  
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3.5. W nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia powiadomienia zwycięzców o wygranej zgodnie 

z pkt 3.4. Regulaminu, zwycięzcy zobowiązani są w odpowiedzi na otrzymaną od 
Organizatora wiadomość na Facebooku przesłać informacje niezbędne do wysyłki nagrody, 
tj. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania, a także numer telefonu kontaktowego.  

 

3.6. Nagrody wydane zostaną najpóźniej do dnia 9 grudnia 2019 r., pocztą lub firmą kurierską na 
adres wskazany przez zwycięzcę w wiadomości wysłanej do Organizatora, zgodnie z pkt 3.5. 
Regulaminu. 

 

3.7. Odbiór nagrody zwycięzca pokwituje swoim podpisem. Doręczenie nagrody do rąk osoby 
zamieszkującej pod adresem wskazanym przez zwycięzcę i podpisanie potwierdzenia 
odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody. Uczestnik obowiązany jest informować 
Organizatora o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania. Brak wypełnienia powyższego 
obowiązku przez Uczestnika może uniemożliwić Organizatorowi wydanie nagrody 
Uczestnikowi. 

 

4. REKLAMACJE 
 

4.1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi do dnia 16 grudnia 2019 r. 
(decyduje data wpływu do Organizatora). 

 

4.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem 
„Przetestuj moc One For All” lub wysłać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres 
info@albedomarketing.pl. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres 
Uczestnika, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i 
żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 

 

4.3. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o sposobie rozstrzygnięcia 
reklamacji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od 
daty dostarczenia reklamacji Organizatorowi. Organizator może ponadto powiadomić o 
decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

4.4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od 
postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 
 

5. PODATKI 
 

Do każdej nagrody w Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna obliczona według 
wzoru [Wartość nagrody * 10/9 – Wartość nagrody] i zaokrąglona do pełnej złotówki. Dodatkowa 
nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego 
podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości 
nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych. 
 
 

6. WAŻNE ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

6.1. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione (niezależnie od podstawy prawnej) 
przez: Organizatora, Henkel Polska sp. z o. o. oraz inne podmioty związane bezpośrednio z 
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organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także osoby pozostające z ww. osobami w 
związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub bliskiego stosunku 
towarzyskiego. 

 

6.2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez 
Facebook ani nie jest z nim związany. Odpowiedzialność prawną za realizację Konkursu 
ponosi Organizator. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za 
naruszenia Regulaminu ponosił Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć 
postanowieniami Regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do 
Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (por. treść 

pkt 3 Wskazówek dotyczących promocji w serwisie Facebook w zw. z art. 3853 pkt 1 i 2 

Kodeksu cywilnego). 
 

6.3. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator wyraźnie zastrzega, że w treści zgłoszenia 
(Zdjęcia lub Filmu) nie wymaga się mylnego oznaczenia przez Uczestników jakichkolwiek 
treści, w tym oznaczania siebie lub innych użytkowników Facebook na Zdjęciach, na których 
ich nie ma. Jeśli Uczestnicy przy okazji swojego udziału w Konkursie podejmują jakiekolwiek 
działania opisane powyżej, to robią to wyłącznie dobrowolnie oraz we własnym zakresie, a 
Organizator nie będzie w żaden sposób premiował (wynagradzał) takich działań w Konkursie 
(działania takie np. nie zwiększają szans Uczestników na zdobycie nagrody). 

 

6.4. Zgłoszenie w Konkursie (Zdjęcie lub Film): 
 

6.4.1. powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika; 
 

6.4.2. nie może zawierać treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających 
                        powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem; 
 

6.4.3. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z 
wyłączeniem treści reklamowych dotyczących marki Silan; 

 

6.4.4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i 
praw autorskich; 

 

6.4.5. nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu. 
 

6.5. Organizator ma prawo weryfikacji czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. 
W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania 
określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do 
prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających 

 

z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może 
spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego 
Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród. 

 

6.6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora i Henkel Polska sp. z o.o. 
z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt 1.4.2. Regulaminu i 
zobowiązany jest zwolnić Organizatora i Henkel Polska sp. z o.o. od jakiejkolwiek 
odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku 
wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z 
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naruszenia przysługujących im praw, a także naprawić szkody i zwrócić koszty poniesione przez 
Organizatora lub Henkel Polska sp. z o. o. w związku z takimi roszczeniami osób trzecich. 

 

6.7. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator 
uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do 
wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności: 

 

6.7.1. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym 
zachowaniem w interesy osób trzecich; 

 

6.7.2. prowadzą jakichkolwiek działań, które mają na celu obejście Regulaminu lub 
zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie. 

 

6.8. W przypadku, gdy Uczestnicy nadeślą identyczne lub istotnie podobne Zdjęcia, które 
mogłyby zostać wybrane jako zwycięskie, nagroda zostanie przyznana temu Uczestnikowi, 
którego Zdjęcie lub Film zostało przesłane do Organizatora jako pierwsze. Nie wyklucza to 
jednak prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia autorstwa 
swojego Zdjęcia przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej. 

 

6.9. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani 
otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego. 

 

6.10. Nagroda nieodebrana w terminie z winy zwycięzcy oraz nagrody osób wykluczonych z 
udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają 
własnością Organizatora. 

 

6.11. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, 
których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku 
o grach hazardowych. 

 

6.12.  Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 
919-921 Kodeksu cywilnego. 

 

6.13.  Regulamin jest dostępny na stronie regulaminy.albedomarketing.pl 
 

6.14. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik 
zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia 
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

 

6.15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie 
trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie 
warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już 
nabytych przez Uczestników.  

 

6.16. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne 
oświadczenie złożone na adres Organizatora. 

 

6.17. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez 
Uczestnika na osobę trzecią. 
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6.18. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy 
Kodeksu cywilnego i innych ustaw. 

 

6.19. Konkurs organizuje spółka Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 
Góralskiej 3, 60-623 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125373,o 
kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych, NIP 779-21-83-071 (zwana jako 
Organizator). 

 
6.20 Organizator działa na zlecenie Henkel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000567666, NIP 
5252624369, REGON 362077261.  

 
 
 
 
 


