
 

 

Regulamin Konkursu na najoryginalniejsze życzenie wypowiedziane Złotej Rybce 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Najoryginalniejsze życzenie wypowiedziane Złotej Rybce”, zwanego 

dalej "Konkursem" jest Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, ul. 

Szkolna 1, 

www.cak-zamek.pl, zwane dalej „Organizatorem”.  

Fundatorem nagród w konkursie jest DIRKS Service Krosno Sp. z o.o. ul. Wrocławska 36, 55-020 

Żorawina 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego www.rybobranie.com 

zwanego dalej "Serwisem", którego administratorem jest Magdalena Bobryk designcan.  

3. Konkurs będzie zrealizowany w okresie od 2 czerwca do 10 czerwca 2018 r. 

4. Formularz zgłoszeniowy na stronach Serwisu, za pomocą którego będzie można przystąpić do 

Konkursu, będzie udostępniony przez Organizatora dla Uczestników od 2 czerwca od godz. 1000 do 

8 czerwca do godz. 1200. 

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników, a 

wykładnia zapisów Regulaminu i ich interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.  

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie 

Organizatora oraz na stronach Serwisu. 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie. 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego 

Regulaminu w całości.  

3. Uczestnikami Konkursu mogą̨ być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych 

oraz zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniające warunki określone w 

Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą̨ wziąć udział w Konkursie tylko za zgodą przedstawiciela 

ustawowego (tj. rodzica lub opiekuna prawnego), który odbiera dalej zdefiniowaną nagrodę w 

przypadku jej wygrania przez osobę niepełnoletnią.  

http://www.cak-zamek.pl/
http://www.rybobranie.com/


 

 

4. Uczestnikami konkursu nie mogą być́ pracownicy Organizatora oraz Fundatora nagród, jak 

również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym Regulaminie zasad, 

jak również̇ potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają̨ go do udziału w Konkursie, 

a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu i zgodnie z ustawą z 

dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do 

żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

§ 3. Nagrody.  

1. Organizator zapewnia trzy nagrody w postaci spełnienia marzenia o wartości nie 

przekraczającej: 

1) 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100), 

2) 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), 

3) 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). 

2. Wartość nagrody obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją. 

3. Organizator dopuszcza możliwość realizacji nagrody poprzez przekazanie Zwycięzcy bonu do 

zrealizowania w wybranym sklepie lub u usługodawcy. 

4. Nagroda, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 (spełnienie marzenia o wartości 3 500,00 zł) podlega 

opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, do pobrania 

którego zobowiązany jest Organizator Konkursu. Uczestnikowi, któremu zostanie przyznana 

nagroda, o której mowa w niniejszym punkcie, przysługuje również nagroda pieniężna w wysokości 

389,00 zł brutto (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100), przy czym część 

pieniężna, jaką jest gotówka w kwocie 389,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie należnego 

podatku od wygranej. 

5. Nagroda przyznana w konkursie nie powinna budzić jakiejkolwiek wątpliwości ze strony opinii 

publicznej. Zabronione są nagrody w postaci wizyt w kasynach, alkoholu, rozrywek dla dorosłych 

oraz przedmioty, które mogą wywoływać negatywne skutki etyczne bądź moralne lub prowadzić do 

potencjalnych reperkusji prawnych albo negatywnych oddziaływań na reputację Organizatora lub 

Fundatora. Zabronione są również nagrody w postaci pieniędzy lub substytutów pieniądza za 

wyjątkiem bonów konkretnych sklepów, które mogą być zrealizowane na zakup określonych 

towarów. 



 

 

6. Vouchery uprawniające do realizacji nagród zostaną̨ przekazane Zwycięzcom Konkursu w 

dniu 

10 czerwca 2018 r. o godz. 1900 na scenie głównej zlokalizowanej na terenie portu rzecznego w 

Krośnie Odrzańskim przy Bulwarze Św. Jana Pawła II. 

7. Warunkiem odebrania vouchera, o którym mowa w ust. 6 jest: 

1) oświadczenie o przyjęciu nagrody złożone w sposób określony w § 5 ust. 8; 

2) obecność podczas wręczania nagród w miejscu i czasie określonym w ust. 6, 

3) okazanie dokumentu za zdjęciem potwierdzającego ukończenie 18 roku życia, a w 

przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest obecność opiekuna prawnego i złożenie 

przez niego stosownego oświadczenia, 

4) złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na pokrycie ewentualnej różnicy w cenie. 

8. Organizator zastrzega, że w przypadku braku możliwości spełnienia przez zwycięzcę 

jakiegokolwiek warunku, o którym mowa w ust. 7 Uczestnik traci prawo do nagrody.  

9. Nagrody zostaną zrealizowane przez Organizatora w terminie do 10 lipca 2018 r. i przekazane 

Zwycięzcom w sposób z nimi uzgodniony. 

10. Nagroda nie może być zrealizowana przez inną osobę niż Zwycięzca. 

11. W przypadku nagrody o wartości niższej niż wartość życzenia określona w zgłoszeniu, 

Uczestnikowi nie przysługuje zwrot różnicy w formie gotówkowej.  

12. Nagrody nie podlegają wymianie w szczególności na ekwiwalent pieniężny czy inną nagrodę 

rzeczową. 

13. W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty jej 

równowartości, ani pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Uczestnika. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród, jeśli przesłane zgłoszenia na 

spełnią wymogów Konkursu. 

 

§ 4. Przebieg i warunki udziału w Konkursie. 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 2 o 8 czerwca 2018 r. w godzinach, o 

których mowa w § 1 ust. 5, wypełnić formularz zgłoszenia znajdujący się na stronach Serwisu 

podając swoje dane osobowe oraz odpowiedź konkursową.  



 

 

2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi posiadać skrzynkę mailową z przypisanym 

adresem 

e-mail, który należy podać wypełniając formularz zgłoszenia. Podając adres e-mail Uczestnik 

jednocześnie poświadcza, że jest właścicielem danej skrzynki i wyraża zgodę na przesyłanie 

informacji o konkursie na podany adres.  

3. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie „Jakie masz trzy życzenia i dlaczego 

powinniśmy je spełnić?” 

4. Odpowiedź zgłoszona do Konkursu powinna mieć formę wypowiedzi tekstowej w języku 

polskim. 

5. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek 

elementu powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia. 

6. Każdy z Uczestników Konkursu może wskazać maksymalnie trzy życzenia, po jednym w 

każdej kategorii nagród o wartościach nie przekraczających: 

a)  1 500 zł,  

b)  2 000 zł 

c)  3 500 zł. 

7. Każdy Uczestnik może w ramach konkursu przesłać́ tylko jedno zgłoszenie z opisanymi  

trzema życzeniami. 

8. Organizator potwierdzi na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia, 

czy przesłane zgłoszenie jest poprawne i czy bierze udział w ocenie przez Komisję konkursową.  

§ 5. Zasady wyłaniania zwycięzców. 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną̨ wyłonieni przez Komisję konkursową, której skład ustala 

Organizator. 

2. Spośród prawidłowo przesłanych zgłoszeń Komisja konkursowa wybierze zwycięzców 

Konkursu, tj. po jednej z osób z każdej kategorii o której mowa w § 4 ust. 6, którym zostaną 

przyznane nagrody w wysokości wartości wygranej określonej kategorii. 

3. Dodatkowo, Komisja konkursowa wybierze po jednej dodatkowej osobie z każdej kategorii, 

której będzie przysługiwała nagroda w przypadku rezygnacji z jej odbioru przez osobę, o której 

mowa w ust. 2. 



 

 

4. Komisja konkursowa przy ocenie zgłoszeń życzeń będzie brała pod uwagę: 

1) oryginalność, atrakcyjność i kreatywność oraz walory językowe zgłoszonych życzeń, przy 

czym w zakresie wskazanych kryteriów członkowie Komisji kierują się subiektywnymi 

ocenami; 

2) możliwość realizacji spełnienia życzenia przez Organizatora; 

3) spełnienie warunków określonych w § 3 ust. 5. 

5. Uczestnik może zostać zwycięzcą tylko w jednej kategorii nagród. 

6. Decyzja Komisji konkursowej jest decyzją ostateczną i nie przysługuje od niej odwołanie. 

7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o tym fakcie przez Organizatora 9 czerwca 2018 r. 

drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszenia adres e-mail oraz telefonicznie.  

8. Zwycięzca zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2018 r. do godz. 900 

(liczy się godzina odbioru wiadomości przez Organizatora) do złożenia na adres e-mail 

Organizatora potwierdzenia przyjęcia nagrody i osobistego udziału podczas uroczystości wręczenia 

nagród w terminie, o którym mowa § 3 ust. 6.  

9. W przypadku nie wywiązania się przez Zwycięzcę z obowiązku, o którym mowa w ust. 8 prawo 

do odbioru nagrody przechodzi na Uczestnika, o którym mowa w ust. 3, który zostanie o tym fakcie 

poinformowany przez Organizatora 10 czerwca 2018 r. telefonicznie. 

§ 6. Ochrona danych osobowych. 

1. W związku z prowadzeniem Konkursu, od Uczestników Konkursu będą zbierane następujące 

dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu (a w przypadku osób 

niepełnoletnich również ich opiekunów prawnych) oraz adres korespondencyjny. 

2. W związku z prowadzaniem Konkursu od Uczestników, którzy wygrają nagrody, a w 

przypadku osób niepełnoletnich również ich opiekunów prawnych, zbierane będą następujące dane 

osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, adres korespondencyjny na potrzeby 

dostawy nagrody, numer telefonu oraz nr PESEL. 

3. W związku z prowadzaniem Konkursu od Uczestników, którzy zgłoszą reklamację zbierane 

będą następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. 

4. Uczestnictwo w Konkursie oraz podanie wyżej wskazanych danych osobowych jest 

dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, 

a w przypadku zwycięzców również do otrzymania nagród oraz dokonania odpowiednich rozliczeń 



 

 

podatkowych. Dane osobowe uczestników Konkursu będą̨ przetwarzane jedynie w celach 

przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami w związku z Konkursem, 

procedurą wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, rozliczeń 

podatkowych, a także dla celów promocyjnych wydarzania RYBOBRANIE oraz marki DIRKS 

Polska. 

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą̨ przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi 

w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2018 poz. 1000). 

6. Uczestnik wyraża zgodę na publikację informacji o zwycięzcach (imię i nazwisko) oraz na 

publikację wizerunku zwycięzcy utrwalonego w związku z Konkursem, w celu promocji i 

dokumentacji. 

7. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

8. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także 

prawo do zaprzestania przetwarzania danych osobowych.  

§ 7.Odpowiedzialność Organizatora 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane wypełnieniem przez 

Uczestnika formularza zgłoszeniowego. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez 

nagrodzonych Uczestników Konkursu danych kontaktowych i innych danych służących do 

identyfikacji Uczestnika oraz za wszelkie zmiany tych danych. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości danych związane z działaniem 

połączeń internetowych. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w 

komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany adres lub błędy dostawcy poczty, 

które mogłyby uniemożliwić prawidłową komunikację z Uczestnikiem. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagrody z 

przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród, ani nie udziela gwarancji ich 

jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta nagrody lub 

sprzedawcy. 



 

 

8. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był wstanie przewidzieć lub którym nie mógł 

zapobiec w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej. 

§ 8. Prawa autorskie 

1. Uczestnik Konkursu, poprzez wykonanie czynności określonych w § 4 potwierdza, że posiada 

pełne prawa do dysponowania zgłoszeniem życzenia i każdym ze stanowiących go materiałów w 

jakiejkolwiek formie, w szczególności do zgłoszenia w Konkursie i publikacji umieszczonych w nim 

treści i oświadcza, że zezwala Organizatorowi na publikację i utrwalenie życzenia w całości lub we 

fragmentach przez Organizatora na stronie Serwisu. 

2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszone życzenie jest jego autorskim, indywidualnym 

pomysłem, nie narusza praw osób trzecich, ani nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub 

dobrymi obyczajami, w szczególności nie głosi lub nawołuje do nietolerancji lub nienawiści. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich do 

zgłoszonego życzenia. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa majątkowe 

prawa autorskie do wyróżnionej odpowiedzi na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o 

prawach autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności prawo do publikacji życzenia w całości 

lub części w materiałach drukowanych oraz telewizji, radiu i Internecie celem informacji o wynikach 

Konkursu, a także używania, publikowania zgłoszenia lub jego części w związku z działalnością 

gospodarczą, w materiałach reklamowych bez względu na ich formę i medium, a także do 

zgłaszania i rejestrowania odpowiedzi lub jej części do ochrony jako znak towarowy. Organizator 

nie jest jednak zobowiązany do rozpowszechniania odpowiedzi. 

4. Uczestnik Konkursu potwierdza, iż na wezwanie Organizatora, pokryje wszelką szkodę 

poniesioną przez Organizatora w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie 

w związku z nadesłanym zgłoszeniem. 

§ 9. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być składane na adres 

Organizatora na piśmie lub wysłane na adres mailowy Organizatora: sekretariat@zamek-cak.pl w 

terminie 30 dni od dnia ogłoszenia listy zwycięzców w Konkursie na stronie Serwisu. Adres 

Organizatora został wskazany w § 1 ust 1 Regulaminu. 

2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko oraz adres e-mail składającego 

reklamację wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji. Reklamacja może 

zawierać również numer telefonu Uczestnika, w celu przyspieszenia kontaktu z Uczestnikiem. 



 

 

3. Organizator w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy 

zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku, wysyłając 

informację na wskazany adres e-mail. 

4. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza ani nie ogranicza prawa dochodzenia roszczeń w 

sądzie powszechnym. 

§ 10. Postanowienia końcowe. 

1. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy 

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U.2018 poz. 165 z późn. zm.). 

2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim 

Uczestnika Konkursu, jeżeli Uczestnik Konkursu narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. 

Uczestnikowi w takiej sytuacji przysługują prawa określone w § 9 Regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

  



 

 

      Krosno Odrzańskie, 

dnia………………………………… 

 

Oświadczenie opiekuna prawnego 

 

Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym małoletniego (imię, nazwisko, dziecka)  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

w zakresie pozwalającym na udział w Konkursie na „Najoryginalniejsze życzenie wypowiedziane 

Złotej Rybce”. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia 

Regulaminu Konkursu. 

 

 

Imię i Nazwisko opiekuna prawnego…………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………………….. 

`Adres korespondencyjny……………………………………………………………………………….. 

 

 

       
 …………………………………………... 

czytelny podpis opiekuna 
prawnego  

  



 

 

Krosno Odrzańskie, 

dnia………………………. 

 

…………………………………………. 
Imię i nazwisko 

 
………………………………………….. 

adres 
 

 

 

Oświadczenie Zwycięzcy o wyrażeniu zgody na pokrycie ewentualnej różnicy w cenie 

 

Niniejszym oświadczam, że w przypadku różnicy w cenie, która wystąpiła pomiędzy dniem 

zgłoszenia, a dniem realizacji życzenia przez Organizatora, mającej wpływ na przekroczenie 

wartości otrzymanej nagrody, zobowiązuję się ją pokryć we własnym zakresie.  

 

 

       
 ………………………………………… 

         Czytelny podpis 
Zwycięzcy 

 


