
Regulamin konkursu „Reguły są po to, by je łamać” 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs („Konkurs”): 
„Reguły się po to, by je łamać” przeprowadzony w Internecie na blogu http://mrvintage.pl/  

2. Konkurs jest elementem akcji („Akcji): Bloger ustala reguły, której sponsorem jest marka STR8 Polska 
3. Konkurs trwa w terminie 24.03.2014r - 3.04.2014r. 
4. Organizatorem konkursu i sponsorem nagród jest marka STR8 Polska. 
5. Jurorem w Konkursie jest bloger: Michał Kędziora (http://mrvintage.pl/) 

§2 Uczestnicy konkursu 

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, a osoby małoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli 
ustawowych. 

2. Uczestnikami nie mogą być współpracownicy Jurora ani Organizatora,  pracownicy oraz zatrudnieni na 
podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy firm współpracujących z Jurorem  
i Organizatorem przy opracowaniu lub organizacji Konkursu oraz inne podmioty, którym powierzono 
prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej 
wymienionych osób (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci). 

§3 Terminy i zasady konkursu 

1. Konkurs odbywa się w dniach: 24.03.2014r - 3.04.2014r 
2. Konkurs organizowany jest na terenie Polski. 
3. W Konkursie można wziąć udział jednokrotnie. 

4. Zasady konkursu: Zadaniem konkursowym jest przygotowanie własnej stylizacji, która pokazuje, że 
łamanie powszechnie znanych reguł mody męskiej nie musi być błędem i może dać ciekawy efekt.   
Forma przedstawienia swojej stylizacji – fotografia lub fotografie (maksymalnie trzy). 

5. Przesyłając własny pomysł, uczestnik Konkursu oświadcza, że ma pełne prawo do dysponowania nim 

oraz, że przysługują jej do niego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, które nie są ograniczone 

na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują jej prawa do korzystania z przesłanego pomysłu, obejmujące 

w szczególności prawo do jego udostępniania i rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu. 

6. Jeśli zdjęcie nie należy do autora pomysłu – uczestnika konkursu, jest on odpowiedzialna za wskazanie 

autora bądź jego źródła pochodzenia.  

7. Uczestnik konkursu, przesyłając pomysł na konkurs ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nim 

treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. 

8. Uczestnik konkursu oświadcza, że osoby znajdujące się na przesłanym przez niego zdjęciu wyraziły zgodę 

na wykorzystywanie ich wizerunku zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

9. Zgłoszenia należy przesyłać na adres do dnia 3.04.2014r. do godziny: 23:59 na adres mailowy: 
michal@mrvintage.pl z tytułem Konkurs STR8 

10. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 09.04.2014 r., na blogu http://mrvintage.pl/ 
11. Zdjęcia uczestników konkursu mogą być wykorzystane na fan page'u STR8 Polska.  

 
§4 Zwycięzcy i nagrody 

1.W konkursie nagrodzonych zostanie 3 uczestników, wyłonionych przez Jurora. 

2. Osoba, która zwycięży otrzyma: zegarek Atlantic WORLDMASTER 1888 THE ORIGINAL 53653.41.93R o 

wartości 1699 zł. 
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3. Za zajęcie drugiego miejsca uczestnik otrzyma weekendową torbę skórzaną marki Baron w kolorze 
koniak o wartości 722 zł: http://www.e-
baron.pl/cotta_torba_podrozna_weekendowa_skorzana_koniak.html 

4. Za zajęcie trzeciego miejsca uczestnik otrzyma voucher na dżinsy szyte na miarę przez firmę Golden Dog 
o wartości 650 zł: http://www.goldendogdenim.com/ 

5. Dodatkowo, uczestnicy, którzy zajmą miejsca 1 -3 otrzymają zestawy kosmetyków STR8. 
6. Fundatorem nagród jest marka STR8 Polska. 
7. Spośród wszystkich zgłoszeń autor bloga wybierze trzy najciekawsze. Ocena dokonywana przez autora 

bloga w kontekście przydzielania nagród będzie całkowicie subiektywna. 
8. Uczestnicy, którzy wygrali nagrody zostaną poinformowani przez autora bloga poprzez umieszczenie 

jednoznacznego komentarza w głównym poście związanym z konkursem. 
9. Po wyłonieniu laureatów, powinni się oni skontaktować z autorem bloga poprzez adres: 

michal@mrvintage.pl, nie później jednak niż w terminie do dnia 15.04.2014 r. Po tym terminie laureat 
nagrody traci do niej prawo. 

10. Treść wiadomości, o której mowa w ust. 8 powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres 
pocztowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pod który powinna zostać nadana nagroda, nr telefonu. 

11. Nagrodzonemu Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zamiany nagrody rzeczowej na jej ekwiwalent 
pieniężny lub rzecz innego rodzaju. 

12. Podmiotem odpowiedzialnym za wysyłkę nagród jest ich sponsor - marka STR8 Polska. 
13. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane Zwycięzcom za pośrednictwem Poczty Polskiej, w terminie do 20 

dni od daty zakończenia Akcji. Za datę zakończenia Akcji uważa się datę opublikowania postu z listą 
zwycięzców. 

14. Organizator oświadcza, że II (torba skórzana) i III (voucher na dżinsy) nagroda 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. 

15. W przypadku I nagrody (zegarek Atlantic), zostanie naliczony podatek od osób fizycznych na zasadach 

ogólnych. Płatnikiem jest Organizator. 

§5 Dane Osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator. 
2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania 

oraz do żądania ich usunięcia. 
3. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Organizatora w celu realizacji Konkursu. 

§6 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. 

§7 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na blogu http://mrvintage.pl/ 
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika, w stosunku, do którego powziął on 

uzasadnione podejrzenie, iż działa on albo w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w 
niniejszym Regulaminie albo w sposób sprzeczny z prawem.  

3. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. 
4. Zdjęcia uczestników konkursu mogą być wykorzystane na fan page'u STR8 Polska.  
5. Wszelkie koszty podatkowe związane z organizacją konkursu pokryje Organizator. 
6. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu oraz wydania 

przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. 
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U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Uczestnicy, a w przypadku Uczestników małoletnich ich 
przedstawiciele ustawowi, podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich 
poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację 
Nagród.  

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

 


