
REGULAMIN KONKURSU  
„Persol – historia w stylu vintage”  
na blogu mrvintage.pl 

 

§ 1. Konkurs 

Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest 

skierowany do podmiotów: osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 

22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywające 

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”). 

§ 2. Organizatorzy Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest firma MRV Michał Kędziora, ul. 

Nowowiejska 24/62, 25-532 Kielce, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Sponsorem nagród w Konkursie jest Luxottica Poland sp. z o.o. z siedzibą i 

adresem w Krakowie, ul. Sołtysa Dytmara 3/U2, Salwator Tower, 30-126 

Kraków KRS 0000015788. 

3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się  

z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczne z akceptacją 

Regulaminu Konkursu. 

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie mrvintage.pl. 

§ 3. Zasady konkursu 

1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na stronie  

mrvintage.pl (dalej: „Konkurs”). Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, 

które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do 

czynności prawnych, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Sponsora oraz 

osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie 

niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, 

zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające  

z nimi w stosunku przysposobienia. 



3. Zadanie Konkursowe  polega na przedstawieniu własnej historii w formie 

tekstowej i obrazkowej, nawiązującej do tematu „Vintage – rzeczy odnalezione 

po latach”:  

 

Zgłoszenie konkursowe musi zawierać tekst (maksymalnie 1000 znaków ze 

spacjami) oraz zdjęcie lub zdjęcia (maksymalnie trzy; w formacie jpg, png lub 

gif; maksymalna objętość jednego pliku ze zdjęciem to 2MB) ilustrujące 

historię w stylu vintage (stare pamiątki, biżuteria, meble, bibeloty itp.) Może to 

być fotografia samego przedmiotu lub szerszy plan pokazujący jego 

współczesne zastosowanie.  

 

4. Zgłoszenie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi 

obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać 

lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla 

zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia które nie spełniają powyższych 

warunków nie będą brane pod uwagę podczas wyłaniania zwycięzców. 

  

5. Uczestnik może przesłać w ramach Zgłoszenia tylko takie zdjęcie/zdjęcia, do 

którego przysługują mu wszelkie prawa autorskie w rozumieniu ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku uzyskania przez 

Organizatora wiarygodnej informacji, że zdjęcie lub inny element Zgłoszenia 

nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator 

zastrzega sobie prawo usunięcia takiego Zgłoszenia bez przysługujących 

Uczestnikowi jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 

  

6. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. 

Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki 

niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator 

zastrzega sobie także prawo usunięcia takich Zgłoszeń, a Uczestnikowi nie 

będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu. 

 



7. Uczestnik może przesłać jedno Zgłoszenie. 

 

8. Konkurs trwa od  od 30.07.2013 od godziny 21.00 do 07.08.2013 r. do 

godziny 23:59. 

 

9. Odpowiedź na pytanie powinna zostać wysłana na adres e-mail: 

michal@mrvintage.pl. 

 

10. Nagrodami w konkursie są dwie pary okularów marki Persol z kolekcji Vintage 

Celebration, model PO649. Jeden uczestnik może wygrać tylko jedną parę 

okularów. Zwycięscy otrzymują okulary na własność. 

§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród 

1. Spośród wszystkich  zgłoszeń Organizator wybierze dwa z najciekawszą 

odpowiedzią. 

2. Ocena dokonywana przez Organizatora w kontekście przydzielania nagród 

będzie całkowicie subiektywna. 

3. Wyłonienie laureatów przez Organizatora nastąpi nie później niż do 

12.08.2013 r. do godziny 21:00. 

4. Uczestnicy, którzy wygrali nagrody zostaną poinformowani przez Organizatora  

poprzez umieszczenie jednoznacznego komentarza w głównym poście 

związanym z konkursem. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej odwołanie. 

5. Po wyłonieniu laureatów powinni się  oni z kontaktować z  Organizatorem - 

autorem bloga poprzez adres: michal@mrvintage.pl, nie później jednak niż  w 

terminie do dnia 16.08.2013 r. Po tym terminie laureat nagrody traci do niej 

prawo. 

6. Treść wiadomości, o której mowa w ust. 5 powinna zawierać co najmniej: 

 imię i nazwisko, adres pocztowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pod który 

powinna zostać nadana nagroda, nr telefonu. 

7. Nie podanie, którejkolwiek z informacji wskazanych w ust. 6 skutkuje utratą 

prawa do otrzymania nagrody. 
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8. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie 

spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci 

prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu 

osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. 

§ 5. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród 

1. Nagrodami w Konkursie są dwie pary okularów marki Persol z kolekcji Vintage 

Celebration, model PO649. 

2. Organizator oświadcza, że nagrody rzeczowe – okulary marki Persol z kolekcji 

Vintage Celebration, model PO649 są zwolnione z podatku dochodowego od 

osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 

r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

3. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na 

ekwiwalent pieniężny. 

4. Nagrody zostaną przesłane przez Sponsora, na jego koszt za pośrednictwem 

firmy kurierskiej na adres i dane wskazane w treści wiadomości, o której 

mowa w §4 ust. 6, najpóźniej do 30.08.2013 r. Nagrody będą wydawane 

wyłącznie do rąk zwycięzcy. Podczas wydania nagrody zwycięzca będzie 

zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem 

potwierdzającego tożsamość zwycięzcy (np. dowód osobisty, paszport, prawo 

jazdy, legitymacja). Sponsor podejmie tylko jedną próbę dostarczenia 

nagrody. Nieodebranie nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody, a 

zwycięzcy nie będą z tego tytułu przysługiwać jakiekolwiek roszczenia. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania 

nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności  

w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której 

nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika 

warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takiej sytuacji 

nagroda pozostają własnością Fundatora. 

 

§ 6 Postępowanie reklamacyjne 



 

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie 

pisemnej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych 

od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji 

przez Organizatora) pod adresem: MRV Michał Kędziora, ul. Nowowiejska 

24/62, 25-532 Kielce z dopiskiem "Konkurs Persol - reklamacja". Reklamacje 

zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie 

będą rozpatrywane. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby 

składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres 

podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania 

reklamacji przez Organizatora. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora i jego decyzje są 

ostateczne. 

 

§ 7 Odpowiedzialność 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość 

doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów 

teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i 

przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem 

których zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również 

odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na 

wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez 

Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść 

Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, 



będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać 

sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub 

życia ludzi lub zwierząt. 

3. Zgłoszenia przesłane przez Uczestnika w związku z wzięciem przez niego 

udziału w Konkursie muszą być całkowicie oryginalne, a w szczególności nie 

mogą stanowić opracowań innych utworów, nie mogą w nich być 

wykorzystywane jakiekolwiek ilustracje, zdjęcia lub inne elementy, do których 

prawa przysługiwałyby osobom trzecim. Uczestnik poprzez przesłanie zdjęcia 

potwierdza, że przysługują mu do zdjęcia/filmu wszelkie prawa autorskie w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Uczestnik poprzez wysłanie 

zdjęcia w ramach Zgłoszenia wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego 

wizerunku w ramach Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do 

dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez 

Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów 

określonych w zdaniach poprzednich. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe doręczenie nagród 

przez Sponsora. 

 

§8. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: 

http://mrvintage.pl/ oraz w siedzibie Organizatora. 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia 

Czasu Trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to 

praw nabytych przez Uczestników. O zmianie Regulaminu lub przedłużeniu 

Czasu Trwania Konkursu Organizator powiadomi na stronie internetowej 

http://mrvintage.pl/ 

 



3. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie 

jego danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu 

obowiązujących przepisów jest MRV Michał Kędziora, ul. Nowowiejska 24/62, 

25-532 Kielce. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w siedzibie 

Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu 

Konkursu oraz Sponsora w celu doręczenia nagrody dla celów związanych z 

realizacją Konkursu w tym także w celu przekazania Uczestnikowi nagrody, po 

czym zostaną usunięte. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak 

niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma 

prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 

Pismo z prośbą o usunięcie/zmianę danych powinno zostać wysłane na adres 

email michal@mrvintage.pl. 

4. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani 

za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek 

sposób, w szczególności w sposób wskazany w ust. 5. 

5. Użytkownik poprzez (i z chwilą) przesłania Zgłoszenia udziela Organizatorowi 

prawa do wykorzystania Zgłoszenia lub jego elementów wyłącznie na stronie 

http://mrvintage.pl/ . 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą 

miały przepisy prawa polskiego. 
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