
REGULAMIN KONKURSU 
MOJE LOCAL STORIES (dalej jako „Konkurs”) 

 
 
§ 1. Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem Konkursu jest WHITES Sp z.o.o , ul. Rapperswilska 5/5, 03-956            
Warszawa, posiadająca NIP: 113-282-73-23, REGON 142824892, zarejestrowana       
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy           
pod numerem 0000379076, kapitał zakładowy w wysokości 5000 PLN, zwana dalej           
„Organizatorem”  

2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.            
Bracka 16, 00-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd          
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru         
Sądowego, pod numerem KRS 0000022622, NIP: 526-025-04-69, kapitał        
zakładowy 92154016,00 zł (wpłacony w całości), w dalszej części Regulaminu          
zwany „Zlecającym”. 

3. Konkurs prowadzony jest w celu promocji grupy „Orbis” -         
polskiego przedsiębiorstwa  z branży hotelarskiej, jednostki dominującej grupy       
kapitałowej „Orbis”. 

4. Konkurs ma charakter ogólnopolski. 
5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Zlecający. 
6. Konkurs zostanie przeprowadzony na fanpage’u Zleceniobiorcy w serwisie 

Facebook pod adresem: https://goo.gl/JXphmT (dalej jako „Fanpage”)  

7. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji        
Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 

8. Regulamin Konkursu jest dostępny w utrwalonej formie. 
9. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany         

ani sponsorowany przez serwis społecznościowy Facebook ani Instagram.  
 
§ 2. Uczestnictwo w Konkursie. 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. 
2. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu,        

może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną           
zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej        
Polskiej, która polubi Fanpage oraz posiada swój profil w serwisie Facebook. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Zlecającego i Organizatora, osoby           
działające na zlecenie Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem          
Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodziny wszystkich wymienionych wcześniej         
osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby          
pozostające w stosunku przysposobienia, powinowaci, a także osoby pozostające         
w związkach partnerskich. 

4. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, oświadcza, że zapoznał się z treścią           
niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych         
w Regulaminie. 

https://goo.gl/JXphmT


 

§ 3 Nadzór nad prawidłowością Konkursu 

Organizator przed rozpoczęciem Konkursu powoła Komisję Konkursową, w dalszej         
części Regulaminu zwaną „Komisją”. W skład Komisji wejdą przedstawiciele         
Organizatora i Zlecającego. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie nadzór nad         
prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie laureatów Konkursu. Komisja        
Konkursowa będzie w szczególności odpowiedzialna za:  
a. Zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowo zgłoszonym       

Uczestnikom; 
b. Zabezpieczenie zgodności wyboru laureata z postanowieniami Regulaminu i         

zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności;  
c. Sprawdzenie posiadanych uprawnień do odbioru nagród przez laureata; 
d. Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji związanych z uczestnictwem i       

przebiegiem Konkursu. 
 
 
§ 4. Przebieg i warunki udziału w Konkursie. 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie trwania Konkursu tj. od 4.01 od              
godz. 11:00 do 11.01  do godz. 00:00 wykonać zadanie konkursowe. 

2. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu na swoim profilu w serwisie          
Facebook, w poście publicznym, autorskiego zdjęcia, przedstawiającego napotkany        
podczas podróży „lokalny smaczek” architektoniczny, historyczny lub       
gastronomiczny, atrakcję znaną głównie lokalnym mieszkańcom, z krótkim opisem         
miejsca z hashtagiem #mercure i #localstories, oznaczając profil        
@MercureHotels.polska. Opublikowanie zdjęcia zgodnie z powyższym w dalszej        
części Regulaminu zwane jest „Zgłoszeniem” do Konkursu. 

3. Spośród wszystkich prawidłowo przesłanych Zgłoszeń, w w/w okresie trwania         
Konkursu, Komisja wybierze jednego laureata, którzy otrzymają nagrodę. 

4. Zgłoszenie do Konkursu nie może zawierać treści niecenzuralnych, obraźliwych,         
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. 

5. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie do Konkursu udziela Zlecającemu niewyłącznej,        
nieodpłatnej, 10 letniej licencji na dowolne wykorzystanie opublikowanego zdjęcia         
przez Zlecającego w szczególności poprzez dodanie logo Zlecającego, publikację         
w Internecie, w kanałach social mediowych Zlecającego, wykorzystanie w         
działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu i działalności Zlecającego, jak        
również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. 

6. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać wiele Zgłoszeń do Konkursu, przy czym           
może być mu przyznana tylko jedna nagroda. 

7. Poprzez Zgłoszenie do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie          
uczestnik Konkursu oświadcza, że Zgłoszenie konkursowe nie narusza przepisów         
prawa, ani prawem chronionych praw osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w            
pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęcia do Konkursu. 



 

 
§ 5. Zasady wyłaniania Laureatów. 

1. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję tylko spośród uczestników,         
którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 4 niniejszego Regulaminu. 

2. Spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń do Konkursu Komisja wyłoni jedno jej          
zdaniem najlepsze, najciekawsze i najbardziej kreatywne zdjęcie i opis, a jego           
autorowi zwanym w dalszej części Regulaminu Laureatem, przyzna nagrodę         
określoną w § 6 ust. 1a 

 
3. Do dnia 15.01.2018 r. Zleceniobiorca opublikuje na Fanpage’u wyniki Konkursu.          

Dodatkowo Laureat Konkursu powiadomiony zostanie o wygranej poprzez wysłanie         
informacji o wygranej na prywatny profil Laureata na serwisie społecznościowym          
Facebook w terminie do dnia 15.01.2018 r. z prośbą o przesłanie potwierdzenia            
przyjęcia nagrody wraz z dostarczeniem następujących danych: imię, nazwisko,         
pełny adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego, PESEL na adres e-mail          
Organizatora: marketing@agencjawhites.pl 

4. Wraz z danymi o których mowa w ust 3 powyżej Laureat zobowiązany będzie do              
przesłania na w/w adres e-mail Organizatora oświadczenia o treści: „Niniejszym          
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Whites Sp z.o.o           
oraz Orbis S.A w zakresie imię, nazwisko, pełny adres zamieszkania, numer           
telefonu komórkowego, PESEL celem przesłania mi nagrody w konkursie „MOJE          
LOCAL STORIES” 

5. W przypadku nie dostarczenia wszystkich w/w danych przez Laureata oraz          
przedmiotowego oświadczenia w terminie 3 dni od dnia poinformowania o          
wygranej, osoba taka zostanie wykluczona z Konkursu, a jej prawo do nagrody            
wygasa. W takiej sytuacji Komisja wybierze kolejną osobę, aż do wyłonienia           
Laureata, który spełni wszystkie wymogi stawiane w niniejszym Regulaminie.  

 
§ 6. Nagrody. 
 

1. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody: 
a. dla laureata określonego w § 5 ust. 2 Voucher na weekend (2 noce) w              

dowolnym hotelu Mercure w Polsce (noc z piątku na sobotę i z soboty na              
niedzielę lub z soboty na niedzielę i z niedzieli na poniedziałek), ze            
śniadaniami. Voucher ważny jest dla dwóch osób, do końca 2018 roku 

2. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody         
ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego), ani możliwość         
przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią. 

3. Voucher zostanie wysłany drogą mailową wraz z wiadomością zwrotną         
potwierdzającą przekazanie nagrody w Konkursie, w terminie 5 dni od dnia przesłania            
przez Uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody,         
zgodnie z § 5 ust. 3 i 4.  

4. Nagroda w Konkursie zostanie wydana Laureatowi zgodnie z obowiązującymi         
przepisami podatkowymi tzn. do wartości przekazywanych nagród Organizator        



doliczy nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości wydanej nagrody. Nagroda          
pieniężna nie zostanie przekazana Laureatowi tylko zostanie przeznaczona na         
zryczałtowany podatek dochodowy i uiszczona przez Organizatora Konkursu na         
rachunek właściwego Urzędu Skarbowego Laureata. 

5. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od          
wydawanych nagród zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

 
§ 7. Zmiana regulaminu Konkursu 

Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym          
czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw uczestników            
Konkursu.  

 
§ 8. Postępowanie reklamacyjne. 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie          
wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: WHITES Sp z.o.o,  
ul. Rapperswilska 5/5, 03-956 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs: „MOJE LOCAL          
STORIES". Reklamacje należy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania           
Laureatów bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje         
data stempla pocztowego). 

2. Nadesłane reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 30 (słownie:         
trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie           
przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację. 

 
§ 9. Ochrona danych osobowych i postanowienia końcowe 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu 
jest zlecenie Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000022622, NIP: 526-025-04-69, kapitał zakładowy 92154016,00 zł (wpłacony w 
całości) 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, 
poz. 922 z późn. zm.). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z 
Konkursem, tj. w celu wyłonienia Laureata Konkursu i wydaniem nagrody, 
prowadzenia sprawozdawczości finansowej. 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wydanie i 

odbiór nagrody w Konkursie. 
6. Konkurs ma charakter jednorazowy i niezwłocznie po wyłonieniu Laureata i wydaniu 

nagrody, dane osobowe podane przez Laureata zostaną przez Organizatora trwale 
usunięte.  



7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających 
w szczególności z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym nieprzestrzegania zasad 
Regulaminu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć daną osobę z Konkursu. 

8. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od 
przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 
2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540). 

9. Regulamin obowiązuje od 4.01.2018 r. 
 

 

 


