
Regulamin Konkursu „A ty, w czym jesteś Championem?”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „A ty, w czym jesteś Championem” (dalej również: „Konkurs”)

i przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 roku Kodeks cywilny (dalej również: „KC”) jest Magictown Group Sp.J z siedzibą w
Gdyni 81-595, przy ulicy Zapolskiej 10 B.

2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest w sieci
Internet w ramach portalu www.instagram.com (dalej również: „Instagram”) oraz na
stronie https://mrvintage.pl/

3. Konkurs nie jest grą hazardową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 847 ze zm.)

4. Uczestnik przystępując do Konkursu, zobowiązany jest zapoznać się z treścią
niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim
zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w Konkursie.

II. PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym

Regulaminem najciekawszych i najoryginalniejszych postów, wedle subiektywnego
odczucia Organizatora.

2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji i reklamy produktów Organizatora.

III. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność

do czynności prawnych, które:

a) są konsumentami i działają w celu niezwiązanym z działalnością handlową,
gospodarczą, rzemieślniczą lub wolnym zawodem,

b) zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) spełnią warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a). Umieszczenie w ramach serwisu Instagram lub Stronie https://mrvintage.pl/
Odpowiedzi Konkursowej, o której mowa w pkt IV ust.1 Regulaminu,

b). Przystąpienie do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

3. Konkurs trwa od dnia 18.10.2021 r. do dnia 25.10.2021 r. do godz. 23.59.

IV. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs polega na umieszczeniu przez Uczestnika odpowiedzi nawiązującej do pytania

konkursowego:  “A ty, w czym ty jesteś Championem?”.

2. Odpowiedź można zamieścić w komentarzach pod wpisem konkursowym na stronie
https://mrvintage.pl/ lub w ramach serwisu Instagram - post publiczny nawiązujący do



konkursu z użyciem hastagu #jestemchampionem i oznaczeniem profili: @michalkedziora
oraz @championpoland

3. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną Odpowiedź Konkursową w okresie trwania
Konkursu.

4. Zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym lub
niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac
Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych
za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i
międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących
przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną
itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia innych osób
(w tym religijne i polityczne).

5. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do otrzymanej Odpowiedzi Konkursowej
wyłączne i nieograniczone prawa autorskie.

V. ZASADY WYBORU ZWYCIĘZCÓW KONKURSU
1. Organizator wybierze 3 (słownie: trzech) Uczestników, których Odpowiedź Konkursowa

uzna za najciekawszą i najlepiej oddającą charakter Konkursu.

2. Wybór Organizatora oparty będzie na subiektywnych odczuciach.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia Laureatów.

4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa do
złożenia reklamacji, o którym mowa w pkt XIII.

VI. NAGRODY
1. W Konkursie przewidziane są 3 (słownie: trzy) nagrody (zwane “Nagrodami”) w postaci

zestawu ubrań marki Champion:

a). 1 zestaw o wartości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),

b). 1 zestaw o wartości 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100)

c). 1 zestaw o wartości 700,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100),

2. Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby zgłoszeń.

3. Ze wszystkimi Laureatami skontaktuje się Organizator, na zasadach określonych w pkt
VIII.

4. Warunkiem odbioru Nagrody jest zaakceptowanie Regulaminu Konkursu oraz
przekazanie Organizatorowi na zasadach określonych w Regulaminie danych
potrzebnych do przekazania Nagrody.

5. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 Nr 51 poz. 307 t.j. z późn. zm.) łączna wartość
przekazanych Laureatom nagród rzeczowych, o których mowa w ust. 1 powyżej podlega
opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w
wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi nagród obliczy ii
odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy
należny z tytułu wygranej. Laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie
dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.



VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Publikacja danych Laureatów Konkursu przez Organizatora nastąpi pod wpisem

konkursowym na stronie https://mrvintage.pl/ w okresie kolejnych 7 dni licząc od dnia
zakończenia Konkursu.

2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez
zamieszczenie przez Organizatora listy Zwycięzców wskazując nazwy ich nicków pod
wpisem konkursowym lub nazwy profili w serwisie Instagram na stronie internetowej
https://mrvintage.pl/ . Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana
Zwycięzcom w korespondencji przez podany adres mailowy lub platformę Instagram.

VIII. PRZEKAZANIE NAGRÓD
1. Nagrody zostaną przekazane każdemu Laureatowi poprzez usługę pocztową (Kuriera) .

Nie ma możliwości przekazania Laureatom wygranego produktu w inny sposób.

2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości przesłanej przez
Organizatora w systemie wewnętrznej korespondencji. Laureat ma obowiązek
potwierdzić w terminie do 7 dni tą samą drogą, że otrzymał informację o wygranej oraz
przesłać wymagane przez Organizatora informacje na wskazany adres e-mail, w
szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki oraz adres e-mail
oraz preferowany rozmiar odzieży.

3. Laureat Konkursu może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 7
(siedmiu) dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli
brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika
danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub
niezgodnych z Regulaminem.

5. Regulamin nie zwalnia Uczestników Konkursu z ciążących na nich obowiązków
publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Wydanie nagrody w niniejszym Konkursie poczytuje się za dokonane z chwilą, odbioru
wysłanej nagrody przez kuriera.

IX. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy mogą

zgłaszać w szczególności na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora, określony
w ust. 4 niniejszego paragrafu (dalej również: „Reklamacje”).

2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także
dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.

3. Ewentualne Reklamacje dotyczące Konkursu są przyjmowane w okresie trwania
Konkursu oraz w ciągu 14 dni licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa w pkt IX
ust. 1.

4. Reklamacje powinny być przesłane listem poleconym na adres: Magictown Group Sp.J z
siedzibą w Gdyni 81-595, przy ulicy Zapolskiej 10 B z dopiskiem „Mr. Vintage x
Champion” Reklamacje otrzymane po upływie wskazanego w ust. 3 niniejszego
paragrafu terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu Reklamacji do rozpatrzenia
decyduje data stempla pocztowego.

5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a).  Imię, nazwisko oraz adres Uczestnika,



b).   Adres mailowy lub adres korespondencyjny, w zależności od formy wniesienia
Reklamacji

c).   Dokładny opis przyczyny reklamacji i zachowania Organizatora.

6. Organizator, rozpatrując Reklamacje, stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez
Organizatora.

8. O decyzji Organizatora w przedmiocie Reklamacji, Uczestnik zostanie powiadomiony
pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w
jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.

9. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do
niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://mrvintage.pl/

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w czasie
trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy
Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

4. W przypadku pytań lub wątpliwości Uczestnik może się skontaktować z Organizatorem
pod adresem mailowym: kontakt@magictown-group.com

5. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych w związku z Konkursem
jest Magictown Group Sp.J z siedzibą w Gdyni 81-595, przy ulicy Zapolskiej 10 B.

Gdynia, dnia 18.10.2021 r.

mailto:kontakt@magictown-group.com

