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REGULAMIN KONKURSU „PODRÓŻE” 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa 

w konkursie o nazwie „Podróże” na organizowanym w serwisie facebook 
https://www.facebook.com/wearMEDICINE/?fref=ts oraz Instagram  
https://instagram.com/wearmedicine/ (zwanego dalej „Konkursem”) przez Brandbq Sp. z o.o. z 
siedzibą w Krakowie przy ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział 
XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, 
REGON: 121360377 o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00  złotych (zwaną dalej 
„Organizatorem”).  

2. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 20.04.2018 roku do 10 maja 2019 roku  
4. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie 

wszystkich postanowień Regulaminu, w tym na nieodpłatne opublikowanie na stronach 
Organizatora jego zdjęcia, imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania 
nagrody. 

5.  Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne. Nagrody, o których mowa 
poniżej, przysługują Uczestnikom z wyłączeniem: 

a) pracowników oraz współpracowników Organizatora; 
b) innych niż wymienione w lit. a osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu; 
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a i b powyżej, to jest osób będących 
wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej 
samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a 
także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu. 

7. Konkurs będzie promowany na: 
b) stronie https://www.facebook.com/wearMEDICINE?fref=ts 
c). stronie https://instagram.com/wearmedicine/ 

8. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, wszystkie wiadomości mailowe w ramach 
udziału w Konkursie Uczestnik wysyła na adres e-mail medicine@brandbq.pl.  
 

§ 2 Komisja Konkursowa 
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania 
oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła 
Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. 
 

§ 3 Zasady uczestnictwa w Konkursie 
1. Konkurs będzie trwał od 20 kwietnia 2018 roku do 10 maja 2018 roku. 
2. Organizator zamieści w internetowych materiałach promocyjnych informacje o zasadach Konkursu 

i nagrodach. 
3. Nagrodami w Konkursie będą: Nagroda dla zwycięzcy 1. miejsca: voucher o wartości 3000 zł do 

wykorzystania w serwisie www.travelplanet.pl,  karta podarunkowa  o wartości 1000 zł do 
sklepów stacjonarnych marki MEDICINE, ważna do 10 maja 2019 r. , walizka marki MEDICINE,   
Nagroda dla zwycięzcy 2. miejsca: karta podarunkowa o wartości 500 zł do sklepów 
stacjonarnych marki MEDICINE, ważna do 10 maja 2019 r.,  walizka marki MEDICINE 
Nagroda dla zwycięzcy 3. miejsca: walizka marki Medicine.  

4. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności na kwotę 
pieniężną. 

5. Zadaniem Uczestnika jest Wejście na stronę www.travelplanet.pl oraz odnalezienie kierunków 
wycieczek oznaczonych sformułowaniem „KONKURS”. W tematyce wybranego kierunku 
oznaczonego sformułowaniem „KONKURS” należy przygotować stylizację i następnie zdjęcie swojej 
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stylizacji opublikować na swoim profilu w serwisie Instagram lub Facebook i oznaczyć hasztagiem: 
#podróżeMEDICINE #travelplanet #wearmedicine #traveluje.  

6. Praca konkursowa, o której mowa w pkt. 5 powyżej nie może zawierać wulgaryzmów, treści 
obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
Praca konkursowa nie może również naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, 
praw autorskich.  

7. Z chwilą zamieszczenia pracy Uczestnik oświadcza i zapewnia, że jego praca konkursowa jest 
utworem oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążona jakimkolwiek prawami 
osób trzecich, nie narusza w jakichkolwiek sposób praw osób trzecich, ani obowiązujących 
przepisów prawa. W przypadku skierowania przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń związanych 
z zamieszczoną pracą konkursową, w szczególności w zakresie jej autorstwa, Uczestnik jest 
zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności 
oraz naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.  

8. Organizator na podstawie danych zebranych za pośrednictwem serwisu Instagram i Facebook 
wybierze Uczestników, którzy otrzymają nagrody (dalej zwanych „Laureatami”). Kryterium wyboru 
będzie kreatywność nadesłanych prac oceniana przez Komisję Konkursową.  

9. Jedna osoba może zgłosić w Konkursie dowolną  ilość prac.  
10. Rozwiązanie Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora do 13.05.2018 roku. 
11. Uczestnik, któremu decyzją Komisji Konkursowej zostanie przyznana nagroda w Konkursie, zostanie 

powiadomiony o tym fakcie za pomocą postu na FB i Instagramie zamieszczonego przez 
Organizatora w terminie 2 dni od dnia rozwiązania Konkursu. 

12. W przypadku nieodpisania przez Uczestnika na post od Organizatora w terminie 5 dni roboczych od 
zamieszczenia informacji o otrzymaniu nagrody lub rezygnacji przez uczestnika z nagrody, dana 
nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora. 

13. Jedna osoba może wygrać jedną nagrodę w danym Konkursie. 
 

§ 4 Prawa autorskie 
Organizator działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega, że z chwilą wydania 
nagrody nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej pracy konkursowej do korzystania z 
nagrodzonej pracy konkursowej bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach 
eksploatacji:  

1) publikacja w środkach masowego przekazu, 
2) publikacja w kanałach social media marki MEDICINE everyday therapy: na Facebooku i 

Instagramie, 
3) wprowadzanie wszelkich zmian, adaptacji, przeróbek i modyfikacji, w tym zmiana koloru, 

układu, czcionki.  
 
 

§ 5 Odbiór Nagród 
1. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów na podany przez nich adres. Nagrody zostaną wysłane 

Laureatom pocztą, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie to obejmuje tylko terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. W przypadku, gdyby miejsce przekazania Nagrody znajdować się będzie poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem 
Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki 
Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Organizator – w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 p. 68 ustawy z dnia 
26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 ze 
zm.) – przed wydaniem nagrody obliczy i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% 
wartości brutto nagrody. Podczas korespondencji po wyłonieniu zwycięzców Konkursu o której 
mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych  
z obowiązkiem podatkowym. 
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§ 6 Postanowienia Końcowe 

1.  Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone 
w Regulaminie. Niestosowanie się do Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa powoduje 
wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz 
powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody. 

2. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Brandbq Sp. 
z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków pisemnie lub w formie mailowej  
na adres: medicine@brandbq.pl.  Elementem reklamacji powinno być uzasadnienie. Reklamacje 
należy składać najpóźniej się w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Konkursu. Reklamacje związane 
z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. 

3. Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
prawem i postanowieniami Regulaminu. 

4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Konkursu. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści nadsyłane przez Uczestników Konkursu. 
6. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) w celu realizacji 
Konkursu, wydania i rozliczenia nagród. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo 
dostępu do nich i ich poprawiania, żądania usunięcia, z zastrzeżeniem że odmowa podania danych 
uniemożliwi wydanie oraz realizację nagród. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania 
udostępnionych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych w dowolnym momencie trwania 
Konkursu aż do czasu jego rozstrzygnięcia jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów 
formalnych przez Uczestnika i wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie. Żądanie 
poprawienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia przekazanych danych należy wysłać na 
adres mailowy  medicine@brandbq.pl. 

7.  Imię i nazwisko Laureata oraz miejscowość jego zamieszkania zostaną opublikowane na stronie 
internetowej www.wearmedicine.com.  

8. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na 
stronie internetowej www.wearmedicine.com. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem 
www.wearmedicine.com 

9. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami 
Regulaminu. 
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