
 

Trenuj z psem! 

 

REGULAMIN KONKURSU „Trenuj z psem“ 

(dalej: „Regulamin”) 

 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu „Trenuj z psem” (dalej: Konkurs”) jest epruf s.a. z siedzibą w Łodzi, 91-342 Łódź, ul. 

Zbąszyńska 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-

Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000319410, NIP 947-19-58-279, o kapitale 

zakładowym w wysokości 700.000 złotych opłaconym w całości, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 

4. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową 

(dalej: „Komisja”). 

5. Konkurs trwa od dnia 15 października 2018 r. do dnia 5 listopada 2018 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”). 

 §2 

 UCZESTNICY KONKURSU 

1. W Konkursie mogą̨ brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są̨ osobami pełnoletnimi 

lub są osobami powyżej 13 roku życia a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych, oraz posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie (dalej: „Uczestnik/cy”). 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą̨ być pracownicy Organizatora.  

3. Udział w Konkursie oraz udostępnianie danych osobowych związane z uczestnictwem w Konkursie jest całkowicie 

dobrowolne. 

4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien: 

a) dokonać zakupu w Okresie Trwania Konkursu na stronie internetowej www.maxandmrau.pl i zachować dowód 

zakupu. 

b) przesłać pocztą elektroniczną na adres email: konkurs@maxandmrau.pl w Okresie Trwania Konkursu pracę 

konkursową w postaci autorskiego zdjęcia w formacie JPG wykonanego w dowolnej technice o wielkości do 3 MB 

(dalej: „Praca Konkursowa”) podając w tytule wiadomości hasło „Trenuj z psem” wraz z następującym 

oświadczeniem: 

„imię i nazwisko Uczestnika, adres email, numer dowodu zakupu,  

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział w Konkursie „Trenuj z psem”, na przetwarzanie moich danych osobowych 

zgodnie z treścią Regulaminu Konkursu; zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu Konkursu, akceptuję jego treść oraz 

oświadczam, że przysługują mi pełne prawa autorskie do zgłoszonych Prac Konkursowych i przenoszę na Organizatora 

prawa do korzystania ze zgłoszonych Prac Konkursowych zgodnie z treścią Regulaminu.”  

5. Przesłanie Pracy Konkursowej pocztą elektroniczną na adres email: konkurs@maxandmrau.pl zwane będzie w dalszej 

części Regulaminu „Zgłoszeniem”. 

6. Wykonane przez Uczestnika zdjęcie: 

a) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem, 

b) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych 

dotyczących sklepu maxandmrau.pl, 

c) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do 

ochrony wizerunku, 

d) nie może zagrażać życiu bądź zdrowiu zwierzęcia i powinno się wiązać z jego naturalnym środowiskiem życia, 
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e) w przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z 

Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie. 

7. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac Konkursowych pod warunkiem, że każda z 

nich spełniać będzie wymagania wskazane w §2 ust. 6 Regulaminu. 

8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu. 

§3 

NAGRODY 

1. W Konkursie przyznanych zostanie 13 następujących nagród (dalej: „Nagrody”): 

a) 3-dniowy pobyt (2 noclegi) dla dwóch osób i psa w hotelu Kozi Gród w Pomlewie, w tym jeden dzień warsztatów 

z behawiorystką Katarzyną Wawryniuk o wartości 1379,00  złotych brutto (dalej: „Nagroda za I miejsce”) 

b) lokalizator GPS dla zwierząt i opaska na rękę z pulsometrem o łącznej wartości 443,50 złotych brutto (dalej: 

„Nagroda za II miejsce”) 

c) butelka podróżna dla psa i saszetka na przysmaki dla psa o łącznej wartości 166,89 złotych brutto (dalej: 

„Nagroda za III miejsce”). 

d) zestawy gadżetów Max & Mrau, w tym ręcznik, kubek, torba ekologiczna, worek, frisbee, pojemnik spacerowy na 

torebki, notes, długopis o łącznej wartości 71,90 złotych netto (dalej: „10 nagród wyróżniających”). 

2. Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia 

ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. 

3. Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. 

4. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie w 

terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. 

5. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda. 

6. Zwycięzca Konkursu poza Nagrodą otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody w 

zaokrągleniu do pełnych złotych. Ta dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora na poczet 

10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie Nagród (art. 30 ust. 1 

pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 

10% podatku zryczałtowanego od łącznej wartości Nagrody oznacza, że dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie 

wydawana Zwycięzcy. 

§4 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Przesłane przez Uczestników Prace Konkursowe będą oceniane przez Komisję powołaną przez Organizatora po 

zakończeniu Okresu Trwania Konkursu. 

2. Organizator dopuszcza przesłanie dowolnej liczby Prac Konkursowych przez Uczestnika. 

3. W przypadku zgłoszenia do Konkursu przez Uczestników identycznych Prac Konkursowych zakwalifikowana do 

Konkursu zostanie tylko ta Praca Konkursowa, która dotarła do Organizatora jako pierwsza (decyduje data otrzymania 

emaila). 

4. Wyboru Zwycięzców Konkursu dokona Komisja. Przy ocenie Prac Konkursowych będą brane pod uwagę: oryginalność, 

kreatywność, kompozycja i walory artystyczne oraz dopasowanie do charakteru i specyfiki działalności sklepu 

internetowego Max & Mrau. 

5. Wszyscy Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 19 listopada 2018 r. pocztą elektroniczną  na 

adres email Zwycięzcy wskazany w Zgłoszeniu. 

6. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom do dnia 26 listopada 2018 r. na adres podany w Zgłoszeniu. 

7. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo 

dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody. 

8. Nagrody, które nie zostaną wydane Zwycięzcom przepadają na rzecz Organizatora. 

9. Lista Zwycięzców (zawierająca imiona oraz nazwy miejscowości zamieszkania Zwycięzców) zostanie opublikowana w 

terminie do dnia 19 listopada 2018 r. na stronie internetowej www.maxandmrau.pl i profilu Max & Mrau w serwisie 

Facebook. 
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§5 

REKLAMACJE 

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane poczta elektroniczną na adres email: 

konkurs@maxandmrau.pl 

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 

3. Reklamacja wysłana poczta elektroniczną powinna być opatrzona tytułem e-maila „Trenuj z psem” oraz zawierać w 

treści e-maila: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Komisję 

Konkursową. 

5. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony poczta elektroniczną na adres email, z którego przesłano 

reklamację, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

6. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem 

powszechnym. 

 §6 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu podanych w związku z udziałem w Konkursie jest epruf 

s.a. z siedzibą w Łodzi, 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3. 

2. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, adres email, adres do wysyłki 

nagrody, numer telefonu 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z 

organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy Zwycięzców Konkursu na stronie internetowej 

www.maxandmrau.pl oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. 

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z 

obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.  

4. Dane osobowe Uczestników Konkursie będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „rozporządzenie RODO“.  

5. Organizator zabezpieczy dane osobowe Uczestników przed dostępem osób trzecich przy wykorzystaniu zabezpieczeń 

określonych w przepisach rozporządzenia RODO. 

6. Organizator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować pod adresem e-mail: IOD@epruf.pl. 

7. Oragnizator przetwarza podane dane osobowe Uczestników Konkursu w celu realizacji Konkursu. Podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel – kontakt w sprawie wykonania zobowiązań 

konkursowych. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia 

udział w Konkursie. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w 

Regulaminie (żądania ich usunięcia), Organizator wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie, co jest równoznaczne z 

niemożnością przyznania nagrody. 

8. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne 

Organizatora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Organizatora – na mocy stosownych umów 

powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. 

9. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu 

do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda 

osoba może zwrócić się do Organizatora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Uczestnik wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska jako autora Pracy 

Konkursowej w związku z udziałem w Konkursie. 
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§7 

LICENCJA 

 

1. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do Pracy 

Konkursowej, a także, że wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę 

na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie. W przypadku, gdy na 

zgłaszanych zdjęciach widnieją rozpoznawalne osoby, Uczestnik jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na 

opublikowanie i publiczną prezentację fotografii i móc na żądanie Organizatora przedstawić taką zgodę. 

2. Uczestnik Konkursu w dniu dokonania Zgłoszenia udziela nieodpłatnie Organizatorowi niewyłącznej licencji, wraz z 

prawem udzielania sublicencji, na korzystanie na warunkach określonych w Regulaminie, z Prac Konkursowych 

zgłoszonych w Konkursie na poszczególnych polach eksploatacji w Polsce i za granicą przez czas określony 5 (pięć) lat, 

a następnie po upływie tego okresu przez czas nieokreślony, w tym w szczególności na następujących polach 

eksploatacji: 

− utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i 

zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależnie od standardu, systemu 

lub formatu,  

− wprowadzenie do pamięci komputera,  

− nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania obrazu za pomocą nośników obrazu, 

nie wyłączając nośników cyfrowych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także 

innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu, 

− wykorzystanie do celów marketingowych i promocji, w tym reklamy Organizatora,  

− rozpowszechnianie za pośrednictwem internetu, 

− inne przypadki rozpowszechniania zdjęć, w tym wyświetlanie zdjęć i ich utrwaleń, dokonywanie opracowań, 

w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w 

szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami 

rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie 

opracowań. 

3. Zgłoszenie Pracy Konkursowej do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na 

prezentowanie Pracy Konkursowej na stronach internetowych i w wydawnictwach należących do Organizatora oraz 

na oznaczenie autorstwa zdjęć imieniem i nazwiskiem Uczestnika. 

4. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z Prac Konkursowych zgodnie z Regulaminem.  

§8 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym wszelkie zasady Konkursu. Regulamin dostępny jest dla 

Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu oraz prawo niewyłonienia zwycięzców. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

5. W kwestiach nieujętych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

 

 


