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REGULAMIN KONKURSU 

na zdjęcie z rowerem „#AktywniJesienia” 

§ 1. Definicje 

1. Konkurs – oznacza konkurs składający się z 2 (dwóch) etapów, organizowany przez 

Organizatora pod nazwą „#AktywniJesienia”. 

2. Organizator  - oznacza spółkę Energa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-309) 

przy al. Grunwaldzkiej 472, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod 

numerem KRS 0000271591, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 957-

095-77-22, REGON 220353024, z kapitałem zakładowym w kwocie 4.521.612.884,88 

złotych (opłaconym w całości). 

3. Regulamin – oznacza niniejszy dokument określający zasady przeprowadzenia 

Konkursu, zasady uczestnictwa w Konkursie, Nagrody, sposób wyłonienia Laureatów 

Konkursu i przyznawania Nagród oraz przekazania im przyznanych Nagród . 

4. Nagroda – oznacza zarówno Nagrodę Główną oraz Nagrody Pocieszenia a także 

dodatkowe nagrody pieniężne. 

5. Uczestnik – oznacza osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, która w dniu przesłania Zgłoszenia ukończyła 18 lat. 

6. Laureat – oznacza Uczestnika któremu przyznana została Nagroda. 

7. Zdjęcie Konkursowe – oznacza fotografię zapisaną w postaci cyfrowej w formacie 

*.jpg o rozmiarze nie większym niż 5 MB. 

8. Zgłoszenie – oznacza formalne zgłoszenie udziału w Konkursie sporządzone w formie 

wiadomości e-mail, które powinno zawierać: załącznik w postaci Zdjęcia 

Konkursowego i dane umożliwiające identyfikację Uczestnika: imię nazwisko, miejsce 

zamieszkania, numer telefonu, akceptację Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych Uczestnika zgodnie z Regulaminem. W temacie Zgłoszenia wpisać należy: 

imię nazwisko -  tytuł konkursu: #AktywniJesienia. 

9. Komisja Konkursowa – oznacza zespół 5 osób wybieranych przez Organizatora 

spośród pracowników Biura Prasowego. 

 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „#AktyniJesienia” jest Energa Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000271591, posiadającą numer 

identyfikacji podatkowej (NIP) 957-095-77-22, REGON 220353024, z kapitałem 

zakładowym w kwocie 4.521.612.884,88 złotych (opłaconym w całości). 

2. Wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem Konkursu realizowane będą przez 

Departament Marketingu i Komunikacji działający u Organizatora. 
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3. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu, zasady uczestnictwa 

w Konkursie, nagrody, sposób wyłonienia laureatów Konkursu i przyznawania nagród 

oraz przekazania im przyznanych nagród, 

4. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 

1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 17 marca 2016 

r., Dz.U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.). 

5. Konkurs trwa od dnia 13 września 2017 r. do dnia 16 października 2017 r. 

6. Głównym założeniem Konkursu jest zaangażowanie klientów spółek Grupy Energa na 

profilu Facebook Energa SA pod adresem https://pl-pl.facebook.com/EnergaSA, do  

aktywnego budowania przyjaznego, proklienckiego wizerunku Grupy ENERGA oraz 

mobilizacja do aktywnego wypoczynku. 

7. Zasięg terytorialny konkursu jest nieograniczony. 

8. Fundatorem nagród jest Organizator. 

9. W ramach Konkursu Organizator wybierze do 20 Zdjęć Konkursowych, które w ocenie 

Komisji Konkursowej będą najciekawsze przy uwzględnieniu dalszych postanowień 

Regulaminu. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia, unieważnienia lub 

zakończenia Konkursu, jeśli nie ma gwarancji, że zostanie przeprowadzony w sposób 

uczciwy lub prawidłowy, np. z powodów technicznych, a także do przedłużenia oraz  

zorganizowania kolejnej edycji Konkursu, a także w każdym innym przypadku według 

uznania Organizatora. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej liczby Nagród lub 

przyznania tylko Nagrody Głównej bez wskazywania przyczyny. 

12. Organizator nie zapewnia i nie ponosi kosztów niezbędnych do udziału w Konkursie 

oraz nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe podczas lub w związku z udziałem 

w Konkursie. 

§ 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 

2. Uczestnik zainteresowany udziałem w Konkursie wysyła Zgłoszenie na adres mailowy: 

rowery@energa.pl.  

3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Zdjęcia Konkursowe, które dotychczas 

nie brały udziału w żadnym innym konkursie organizowanym przez Organizatora. 

4. Liczba Uczestników biorących udział w Konkursie jest nieograniczona. Każdy z 

Uczestników może zgłosić tylko jedno Zdjęcie Konkursowe i może być  autorem tylko 

jednego Zdjęcia Konkursowego.  

5. Zgłoszenie zawierające Zdjęcie Konkursowe słabej jakości lub uszkodzone lub 

niespełniające parametrów technicznych lub innych warunków określonych w 

Regulaminie zostanie odrzucone przez Komisję Konkursową bez konieczności 

wzywania Uczestnika do jego uzupełnienia lub poprawienia. 

mailto:rowery@energa.pl
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6. Uczestnikiem nie może być pracownik Organizatora ani członek jego rodzin, przy czym 

za członka rodziny rozumie się małżonka, rodziców oraz rodzeństwo pracownika 

Organizatora. Przez pracownika rozumie się także osoby świadczące usługi na 

podstawie umów cywilnoprawnych. 

7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika 

Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim 

zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do 

udziału w Konkursie. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, w 

odniesieniu do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie dokonywania manipulacji 

danymi, przekazywania nieprawdziwych informacji lub podejmowania innych 

nieetycznych działań a także działań w jakikolwiek naruszających dobre imię lub 

wizerunek marki ENERGA lub którejkolwiek spółki Grupy ENERGA. Nadto 

Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w razie powzięcia wiedzy o 

niestosowaniu się przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie do przepisów 

o charakterze powszechnie obowiązującym, w tym zasad ruchu drogowego, lub do 

postanowień Regulaminu. 

9. Uczestnik bierze udział w Konkursie na własną odpowiedzialność, w szczególności 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu 

powstałe w związku z udziałem uczestnika w Konkursie. 

10. Laureat, może zostać poproszony o wzięcie udziału w działaniach informacyjnych 

podsumowujących Konkurs bez dodatkowej zapłaty lub konieczności uzyskania 

odrębnej zgody. 

11. W dowolnie wybranym momencie Uczestnik może zrezygnować z udziału w 

Konkursie, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie skanu pisemnej rezygnacji drogą 

mailową do Organizatora pod adres rowery@energa.pl. 

§4. Przebieg Konkursu 

1. Konkurs podzielony jest na 2 etapy: 

a) Pierwszy etap konkursu trwa od 13 września 2017 r. do 30 września 2017 r. – w 

tym czasie Uczestnicy przesyłają na adres mailowy rowery@energa.pl 

Zgłoszenia zawierające Zdjęcie Konkursowe obrazujące jak Uczestnicy  

spędzają czas wolny na rowerze. Spośród przesłanych fotografii Komisja 

Konkursowa wybiera 20 najciekawszych fotografii biorąc pod uwagę w 

szczególności: oryginalność Uczestnika w zakresie miejsca lub czasu lub 

sposobu spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem roweru, sposób prezentacji 

tej aktywności na Zdjęciu Konkursowym oraz nawiązanie do działalności Grupy 

ENERGA. Lista Uczestników którzy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu 

Konkursu, opublikowana zostanie do publicznej wiadomości na portalu 

Facebook Organizatora. 

b) Drugi etap Konkursu trwa od 3 października 2017 r. do 16 października 2017 r. 

do godziny 12:00. W tym okresie 20 Zdjęć Konkursowych wybranych w 

pierwszym etapie Konkursu, zostanie umieszczonych w galerii Facebooka 

mailto:rowery@energa.pl
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Organizatora  pod nazwą #AktywniJesienia. Osoba, której Zdjęcie Konkursowe 

uzbiera w tym okresie uzbiera największą liczbą „like” wygrywa Nagrodę 

Główną. 

§ 5. Przyznanie Nagród w Konkursie 

1. Nagrodami w konkursie są: 

a) za zajęcie pierwszego miejsca Nagroda Główna w postaci Roweru elektrycznego 

(ecobike city l blue 250w - 10,4 Ah) o wartości 4.599,00 (słownie: cztery tysiące 

pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) zł brutto; 

b) dla pozostałych 19 osób, Nagroda pocieszenia o wartości 50,00 zł każda. 

2. Uczestnikowi Konkursu może zostać przyznana wyłącznie jedna Nagroda w Konkursie. 

3. Nagroda nie podlega zamianie na inną, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

4. Nagroda ufundowana przez Organizatora Konkursu zostanie wydana Laureatowi przez 

Organizatora w terminie ogłoszonym na portalu Facebook Organizatora dnia 

16.10.2017 r. 

5.  Nagroda ufundowana przez Organizatora Konkursu zostanie wydana Laureatowi po 

uprzednim skontaktowaniu się z nim w terminie do 1.11.2017 r. 

6. Jeżeli w związku z wartością lub przyznaniem Nagrody powstanie obowiązek 

podatkowy, do każdej z Nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która 

zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego 

Laureata z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z 

przyznaniem Nagrody w Konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez 

Organizatora bezpośrednio na podany przez zwycięzcę rachunek właściwego urzędu 

skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§6. Autorskie prawa majątkowe 

1. Uczestnik dokonując Zgłoszenia do udziału w Konkursie oświadcza, że jest wyłącznym 

autorem załączonego Zdjęcia Konkursowego  i posiada wszelkie prawa do wyrażenia 

zgód na ich wykorzystywanie, o których mowa w pkt. 2 – 6 poniżej. 

2. Dokonanie Zgłoszenia do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 

Organizatorowi do nieodwołalnego i nieodpłatnego wykorzystania wizerunku osoby 

lub osób uwidocznionych na przesłanym Zdjęciu Konkursowym oraz do wielokrotnego 

ich wykorzystywania, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda 

obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie 

dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach wszystkich 

wydawnictw, a w szczególności serwisów internetowych wydawanych lub 

prowadzonych przez Organizatora. 

3. Dokonanie Zgłoszenia do udziału w Konkursie jest jednoznacznie z udzieleniem 

Organizatorowi licencji wyłącznej do nieograniczonego w miejscu korzystania i 

rozporządzania cyfrową wersją przesłanego w ramach Zgłoszenia Zdjęcia 

Konkursowego na cały okres trwania Konkursu i przez okres 3 lat od jego zakończenia. 

Uczestnik udziela jednocześnie  Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego do Zdjęcia Konkursowego tj. w szczególności przeróbek 
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i adaptacji.  Udzielenie Organizatorowi licencji, o której mowa w zdaniu poprzedzający, 

następuje z chwilą przesłania Zgłoszenia do udziału w Konkursie. 

4. Licencja o której mowa w ust. 3 powyżej dotyczy wykorzystania fotografii, w całości, 

jak i we fragmentach, w kraju i poza jego granicami i obejmuje wszystkie pola 

eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

w szczególności: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie Zdjęcia Konkursowego dowolną techniką, w tym w 

szczególności techniką cyfrową i drukarską, 

b) wprowadzanie do obrotu, 

c) publiczne udostępnianie, 

d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowych i Internetu, 

e) wystawienie, wyświetlenie, 

f) nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację 

naziemną, 

g) nadania za pośrednictwem satelity, 

h) reklama, promocja. 

5. Uczestnik dokonujący zgłoszenia do Konkursu upoważnia Organizatora do 

wykonywania w jego imieniu osobistych praw autorskich do Zdjęcia Konkursowego 

oraz do wprowadzania zmian w Zdjęciu Konkursowym w zakresie niezbędnym ze 

względu na sposób korzystania z Zdjęcia Konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się do 

niewykonywania swych autorskich praw osobistych w sposób naruszający uzasadnione 

interesy Organizatora. W szczególności, autor Zdjęcia Konkursowego zobowiązuje się 

iż bez pisemnej zgody Organizatora nie będzie korzystał z prawa do oznaczania 

autorstwa Zdjęcia Konkursowego, a także z prawa do nadzoru nad sposobem 

korzystania z Zdjęcia Konkursowego. 

6. Dokonanie Zgłoszenia do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 

Organizatorowi w formie nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do publikacji w 

wydawanych przez niego serwisach internetowych imienia i nazwiska Uczestnika, a w 

przypadku zdobycia przez Uczestnika Nagrody także wizerunku Uczestnika. 

§ 7. Dane osobowe 

1. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz.U. 

z 2016 r. poz. 922, ze zm.) przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia 

Konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług 

Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu 

z właścicielem danych. 

2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w 

ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania 

w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić 

sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym 
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przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na 

względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien 

osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne 

jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 

§8. Reklamacje 

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w 

formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu 

poinformowania o wynikach Konkursu. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku 

postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione 

pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. 

3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do 

dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. 

§9. Odpowiedzialność 

1. Uczestnictwo w Konkursie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu. 

Regulamin pozostaje do wglądu na stronie internetowej pod adresem 

https://media.energa.pl/pr/368806/rower-elektryczny-do-wygrania-w-konkursie-

fotograficznym-energi 

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

3. 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. 

4. Organizator Konkursu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub 

zaniechań Uczestników Konkursu oraz osób trzecich (w szczególności Poczty Polskiej, 

firm kurierskich, operatorów sieci Internet, celowego działania osób trzecich), na 

których powstanie nie miał wpływu. 
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