
REGULAMIN KONKURSU „100 WULKANÓW” 

1. KONKURS „100 WULKANÓW” jest organizowany przez Spokey spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (kod: 40-389) przy ul. Ks. Mjra Karola 

Woźniaka 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000142316, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-

Wschód w Katowicach, o kapitale zakładowym wynoszącym 3.000.000 zł, posługującą się 

numerem podatkowym NIP 731 11 59 686 i numerem statystycznym REGON 471323630, 

zwaną dalej „Organizatorem".  

2. Konkurs organizowany jest w dniach 25-29 listopad 2016. Do udziału w Konkursie może 

przystąpić każdy, kto jest osobą pełnoletnią, zaakceptuje warunki regulaminu i będzie chciał 

wykazać się swoją kreatywnością. 

3. Zadaniem konkursowym jest udzielenie odpowiedzi na dwa pytania. 

1) W którym roku Grzegorz Gawlik rozpoczął projekt 100 wulkanów? 

2) Jak wyglądałaby podróż Twoich marzeń? Dokąd byś się udał/a i dlaczego? 

Organizator oceniając pracę uczestników będzie brał pod uwagę poprawność pierwszej 

odpowiedzi oraz pomysłowość i kreatywność odpowiedzi udzielonej na drugie pytanie.  

4. Uczestnicy przystępujący do Konkursu winni swoje odpowiedzi wraz z imieniem i 

nazwiskiem przesyłać do Organizatora drogą elektroniczną – e-mailem na adres 

facebook@spokey.pl do 29 listopada 2016r. do godziny 23:59. 

5. Nagrodzonych w konkursie zostanie 9 osób, których odpowiedzi zostaną przez jury 

konkursowe Organizatora uznane za najpoprawniejsze (w przypadku pierwszego pytania) i 

najciekawsze (w przypadku drugiego pytania). 

6. Każda z osób, o których mowa w ust. 5 otrzyma upominek reklamowy od Spokey oraz 

upominek od ambasadora Grzegorza Gawlika. Wartość upominku, o której mowa w zdaniu 

poprzednim wynosi 111,00 złotych brutto, w tym 11,00 złotych podatku od wygranej płatnej 

do Urzędu Skarbowego. 

7. O wygranej w Konkursie Organizator poinformuje Laureatów w terminie do 1 grudnia 2016r. 

Od decyzji nie można się odwołać. Warunkiem przekazania Zwycięzcom upominków, będzie 

podanie przez Zwycięzców w terminie nie dłuższym jak  5 dni (od daty 1 grudnia 2016r.) 

danych osobowych, w tym adresowych, w celu przesłania Zwycięzcom przewidzianego w 

Konkursie upominku. 

8. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

uzyskiwanego upominku, ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność upominku przekazywanego laureatom 

Konkursu, w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi.  

9. Upominki zostaną wysłane do dnia 9 grudnia 2016r. za pośrednictwem Poczty Polskiej, 

przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru lub kurierem, na adres wskazany przez 

Laureata. Przyjęcie przesyłki jest równoznaczne z potwierdzeniem otrzymania upominku. 

Nieprzyjęcie przesyłki lub jej nieodebranie w okresie awizacji jest równoznaczne z rezygnacją 

z upominku. 

10. Nieodebrane przez Uczestników upominki zostaną umorzone przez Organizatora, a Uczestnik 

traci roszczenie o wydanie upominku, chyba że upominek nie zostanie mu wydany z przyczyn 

leżących po stronie Organizatora. 

11. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na 

rzecz Organizatora oraz ze zgodą do publikacji tych prac przez Organizatora. Biorąc udział w 

konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do powyższego. 
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12. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie 

internetowej http://spokey.pl/pl/o-nas/konkursy/  

13. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zapoznał się on 

z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności, dostępnymi pod adresem 

www.spokey.pl i akceptuje ich treść.  

14. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu i 

przyznania upominku. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z 

oświadczeniem, że wyraża on zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z 

ustawą o Ochronie Danych Osobowych. 

15. Organizator zastrzega sobie także prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Konkursu. 

16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały właściwe 

przepisy kodeksu cywilnego. 

17. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby zatrudnione u Organizatora na podstawie umowy 

o pracę lub wykonujące na rzecz Organizatora jakiekolwiek usługi na podstawie dowolnego 

stosunku cywilnoprawnego, a także członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Przez członków 

najbliższej rodziny, o których mowa w zdaniu poprzednim rozumie się: wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.  

 

Katowice, dnia 24 listopada 2016r. 
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