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REGULAMIN KONKURSU 

„Obsessyjne wakacje” 
 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, zasady oraz czas trwania 
Konkursu „Obsessyjne wakacje”. 
2. Amocarat Spółka Akcyjna z siedzibą w Czańcu przy ul. Królewskiej 1, KRS: 0000375046, Sąd 
Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:  
5492324371, kapitał zakładowy:  5 000 000,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”). 
3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i nast. ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 
4. Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:  
1)  „Formularz Konkursowy” – element Strony Konkursowej zawierający miejsca, w które 

Użytkownik musi wpisać wymagane przez Organizatora dane, posiadający pola obowiązkowe 
oraz nieobowiązkowe. 

2) „Komisja Konkursowa” – komisja czuwająca nad przebiegiem Konkursu, składająca się 
z osób wskazanych przez Organizatora. 

3) „Konkurs” – konkurs „Obsessyjne wakacje” prowadzony przy pomocy Strony Konkursowej 
przez Organizatora w czasie wskazanym w § 2 ust. 2 Regulaminu, mający na celu reklamę  
i promocję marki Organizatora. 

4) „Moderator”- wskazana przez Organizatora osoba weryfikująca przesłane przez Uczestników 
Zgłoszenia pod względem zgodności z Regulaminem Konkursu mająca prawo do akceptacji 
oraz dyskwalifikacji przesłanych przez Uczestników Zgłoszeń. 

5) „Nagroda Pierwsza” – przedmiot przyznawany Zwycięzcy, wskazany w § 12 Regulaminu, 
zwana także Nagrodą. 

6) „Nagroda Druga” – przedmiot przyznawany Zwycięzcy, wskazany w § 12 Regulaminu, zwana 
także Nagrodą. 

7) „Nagroda Trzecia” – przedmiot przyznawany Zwycięzcy, wskazany w § 12 Regulaminu, zwana 
także Nagrodą. 

8) „Nagroda Dodatkowa” – przedmiot przyznawany Zwycięzcy, wskazany w § 12 Regulaminu, 
zwana także Nagrodą. 

9) „Strona Konkursowa” – strona funkcjonująca w przestrzeni Internetu służąca do 
przeprowadzenia Konkursu, dostępna pod adresem www.obsessyjnewakacje.pl.  

10) „Uczestnik” – osoba fizyczna, która uzyskała dostęp do Strony Konkursowej, spełniająca 
wymagania wskazane w § 6 Regulaminu. 

11) „Użytkownik” – osoba fizyczna, która nie uzyskała jeszcze dostępu do Strony Konkursowej. 
12) „Zadanie Konkursowe” – zadanie opisane w § 7 i § 8Regulaminu. 
13) „Zdjęcie” – element Zgłoszenia Konkursowego dodany za pomocą Formularza Konkursowego, 

zgodnie z § 7 Regulaminu. 
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14) „Zgłoszenie” – wpisane przez Uczestnika w Formularzu Konkursowym dane, przesłane do 
Organizatora w celu wzięcia udziału w Konkursie. 

15) „Zwycięzca” – Uczestnik, o którym mowa w § 10 Regulaminu, 
 

 
§ 2 

1. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem sieci Internet, na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przy pomocy Strony Konkursowej. 
2. Datą rozpoczęcia Konkursu jest dzień 01.07.2013r. datą zakończenia Konkursu jest dzień 
15.09.2013r. 
3. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa. 
 

§ 3 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. O powodach  
i przyczynach decyzji poinformuje uczestników Konkursu na Stronie Konkursowej. 
2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim, 
a po jego zakończeniu także odmówić wydania Nagrody w odniesieniu do Uczestnika, w stosunku 
do którego powziął wiadomość o działaniu sprzecznym z niniejszym Regulaminem, 
w szczególności manipulowaniu wynikami Konkursu. Informacje w przedmiocie usuniętych 
Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres mailowy: 
marketing@obsessive.pl.  
 

Polityka prywatności 
 

§ 4 
1. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika są informacjami 
podawanymi Organizatorowi. 
2. Informacje oraz dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane w celach 
marketingowych dotyczących produktów i usług własnych Organizatora. 
3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 
4. Dane osobowe Uczestników w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez 
Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
5. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach 
określonych w przepisach ustawy wskazanej w ust. 4. 
6. Podanie Organizatorowi przez uczestnika danych osobowych określonych w § 7 ust. 1 lit. d 
oraz § 14 ust. 2 Regulaminu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału 
w Konkursie. 
 

§ 5 
Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych 
Uczestników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na 
życzenie Uczestnika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na 
potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 
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Uczestnicy Konkursu 

 
§ 6 

1. W Konkursie może uczestniczyć wyłącznie osoba fizyczna, która ma miejsce zameldowania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w dniu rozpoczęcia Konkursu: 
a) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
b) zaakceptowała Regulamin,  
c) posiada urządzenia i oprogramowanie umożliwiające komunikację ze Stroną Konkursową  

w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie.  
2. Obowiązkiem osoby zamierzającej wziąć udział w Konkursie jest zapoznanie się 
z Regulaminem. 
3. Warunkiem uzyskania dostępu do Strony Konkursowej jest złożenie oświadczenia, że: 
a) zapoznało się z Regulaminem i akceptuje się jego postanowienia, 
b) wyraża się zgodę na zamieszczenie na Stronie Konkursowej swoich danych osobowych, 

tj. imienia i nazwiska lub wpisanego w Formularz Konkursowy nicka wyświetlanego. 
4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów 
zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób 
(tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo). 
5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 
6. W przypadku, gdy Uczestnik podjął działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń, 
fałszowania wyników, fałszowania danych, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia 
usunąć Uczestnika z Konkursu. Usuniecie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem Uczestnika  
w Konkursie. Uczestnikowi służy prawo do złożenia reklamacji. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Strony Konkursowej 
wynikających z przyczyn leżących po stronie urządzeń lub oprogramowania, z których korzysta 
Uczestnik. Organizator oświadcza przy tym, że dołożył wszelkich starań, aby Strona Konkursowa 
działała prawidłowo, w tym w każdej popularnej przeglądarce internetowej.  
 

Zasady Konkursu 
 

§ 7 
1. Realizacja Zadań Konkursowych następuje przy pomocy Strony Konkursowej oraz Formularza 
Konkursowego. 
1. W ramach Konkursu Uczestnicy mają za zadanie uzupełnić Formularz Konkursowy, w tym: 

a. przesłać Zdjęcie w formacie .jpg, nie przekraczające maksymalnego rozmiaru 10MB 
max, które będzie zgodne z myślą przewodnią konkursu „Obsessive na wakacjach”, 

b. opisać Zdjęcie (opis nie powinien zawierać więcej niż 140 znaków ze spacjami), 
c. zaznaczyć za pomocą specjalnej mapy dostępnej w Formularzu Konkursowym 

miejsce wykonania zdjęcia, 
d. uzupełnić swoje dane, które powinny być zgodne z prawdą. 

2. Zgłoszenia nie mogą:  
a. Naruszać praw osób trzecich oraz ich praw autorskich i własności intelektualnej 
b. Być reklamą 
c. Być spamem lub niezamawianą informacją handlową 
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d. Być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego 
e. Zawierać treści wulgarnych, obscenicznych i obraźliwych 
f. Propagować przemocy, nienawiści rasowej lub religijnej  lub w jakikolwiek inny 

sposób zawierać treści naganne 
g. Propagować spożywanie alkoholu, środków odurzających, narkotyków i innych 

używek 
h. Zawierać treści i obrazów pornograficznych 
i. Zawierać odnośników do jakichkolwiek stron, w szczególności  do stron 

zawierających treści o których mowa w § 7 pkt. 3 niniejszego Regulaminu 
j. Zawierać wirusów ani uszkodzonych plików 
k. Być fotomontażem 

3. Uczestnik Konkursu wysyłając Zgłoszenie Konkursowe potwierdza, że zdjęcie jest jego 
autorstwa i posiada do niego pełnię praw autorskich. 
4. Każdy Uczestnik może przesłać dowolną liczbę Zdjęć do Konkursu przy czym: 

a. każde przesłane Zdjęcie nie może być powieleniem wcześniej dodanego Zdjęcia. 
b. Każde Zdjęcie musi być zgodne z założeniami Regulaminu. 

5. Uczestnik dodając Zdjęcie do Formularza Kontaktowego oraz akceptując założenia 
Regulaminu zgadza się na wykorzystywanie zgłoszonego Zdjęcia przez Organizatora w celach 
prowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych.  
6. W przypadku podejrzenia, że Zdjęcie jest fotomontażem, Organizator może wymagać od 
Uczestnika przesłania oryginalnej fotografii nie zawierającej żadnych zmian. W przypadku nie 
spełnienia tego warunku Organizator może odmówić przyznania Nagrody w przypadku 
Zwycięstwa.  
7. W przypadku stwierdzenia przez Moderatora, że zdjęcie nie spełnia założeń konkursu 
dotyczących przesłania zdjęcia wakacyjnego, może nie zaakceptować zgłoszenia bez informowania 
o tym fakcie uczestnika. 
8. Konkurs trwa od 01.07.2013r.  do 15.09.2013r. godziny 23:59 po tym terminie nie będzie 
możliwości nadsyłania zdjęć. 
 
 

§ 8 
 
1. Wykonanie Zadania Konkursowego wymaga dodania za pomocą Formularza Konkursowego 
Zdjęcia zgodnego z § 7 punkt 1, 2 i 3, które zostanie dodane do galerii prac Konkursowych po 
zatwierdzeniu go przez Moderatora, o ile spełni założenia Regulaminu. 

a. Zdjęcie zostanie zaakceptowane do 24 godzin od chwili dodania go przez 
Użytkownika poprzez Formularz Konkursowy, o ile spełni założenia Regulaminu 
oraz zostanie dodane w poniedziałek, wtorek, środę lub czwartek. 

b. Jeśli Zdjęcie zostanie dodane w piątek, sobotę lub niedzielę akceptacja przez 
Moderatora nastąpi w najszybszym możliwym czasie lecz nie później niż w 
najbliższą środę następującą po dniu, w którym Użytkownik dodał Zdjęcie poprzez 
Formularz Konkursowy.  

c. Jeśli Moderator stwierdzi, że dodane Zdjęcie nie spełnia założeń Regulaminu 
może wykluczyć Zdjęcie z Konkursu bez informowania o tym Użytkownika. 

2. Uczestnik może wykonać dane Zadanie Konkursowe dowolną ilość razy. 



5 
 

 
Głosowanie 

§ 9 
1. Zgłoszone przez Uczestników Zdjęcia, które zostały zaakceptowane przez Moderatora 
podlegają głosowaniu pozostałych Uczestników. 
2. Każdy Uczestnik może oddać codziennie dowolną liczbę głosów jednak tylko 1 (słownie: 
jeden) raz na to samo Zgłoszenie w ciągu 24 godzin. 
3. Organizator sprawdza adresy IP. Użytkownik może oddać tylko 1 głos na to samo Zgłoszenie 
w ciągu 24 godzin, na 1 adres IP. 
4. Zabronione jest korzystanie z systemów zmieniających adresy IP, resetowanie adresów IP czy 
też korzystanie z PROXY  w celu oddania kolejnego głosu na dane Zgłoszenie.  
5. W razie podejrzenia dotyczącego złamania powyższego punktu lub innego manipulowania 
wynikami Konkursu Organizator może trwale wykluczyć Uczestnika oraz wszystkie jego Zgłoszenia, 
a także zablokować adres IP na czas nieokreślony.  
 

Tryb wyłonienia Zwycięzców 
 

§ 10 
1. Zwycięzców Nagrody Pierwszej oraz Nagrody Drugiej wyłoni Komisja Konkursowa. 
2. Zwycięzcami Narody Trzeciej zostaną Uczestnicy, który osiągnęli największą liczbę głosów 

oddanych na ich Zdjęcie przez pozostałych Użytkowników.  
3. Zwycięzcami Nagrody Dodatkowej zostanie 50 pierwszych Uczestników, którzy dodadzą do 

Formularza Konkursowego Zgłoszenie Konkursowe i zostanie ono zaakceptowane przez 
Organizatora.   

4. Komisja Konkursowa ocenia Zgłoszenia biorąc pod uwagę następujące kryteria: 
a. realizacji tematu pracy konkursowej, 
b. walory estetyczne Zdjęcia, 
c. miejsce wykonania Zdjęcia, 
d. przedstawienie bielizny Obsessive na Zdjęciu, 
e. jakość i pomysłowość Zdjęcia, 
f. zgodność z wartościami marki Obsessive. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia Zwycięzcy Nagrody Pierwszej oraz 
Drugiej, a także Zwycięzców Nagród Dodatkowych jeśli nie otrzyma Zgłoszeń spełniających 
oczekiwania Organizatora.  

 

Nagrody 
 

§ 11 
1. W Konkursie przewidziano następujące Nagrody: 

 1x Nagroda Pierwsza: nagroda pieniężna o wartości 2 000 zł oraz bon na zakupy w sklepie 
internetowym www.sklep.obsessive.pl o wartości 200 zł.  

 1x Nagroda Druga: nagroda pieniężna o wartości 1 000 zł oraz bon na zakupy w sklepie 
internetowym www.sklep.obsessive.pl o wartości 100 zł.  
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 10 x Nagroda Trzecia: bon na zakupy w sklepie internetowym www.sklep.obsessive.pl 
o wartości 100 zł.  

 50 x Nagroda Dodatkowa: bielizna Obsessive Peony top i szorty, dostępnej w rozmiarze 
S/M oraz L/XL. Aby ją otrzymać należy: 
a. Być jednym z pierwszych 50 Uczestników Konkursu. 
b. Posiadać zaakceptowane przez Moderatora Zgłoszenie. 
c. Zrobić zamówienie w sklepie internetowym www.sklep.obsessive.pl na dowolną kwotę 

oraz na te same dane, które podane były w Zgłoszeniu Konkursowym. 
d. Wpisać w polu komentarza do zamówienia „Wygrany komplet PEONY TOP I SZORTY”. 
e. Obok hasła „Wygrany komplet PEONY TOP I SZORTY” należy wpisać rozmiar bielizny, 

który Organizator ma przesłać Zwycięzcy (S/M lub L/XL). 
f. Hasło może zostać użyte tylko 1 raz tj. 1 osoba może wygrać tylko 1 Nagrodę 

Dodatkową. 
g. Zwycięzca Nagrody Dodatkowej chcący skorzystać z Nagrody Dodatkowej dokonując 

zakupów na stronie www.sklep.obsessive.pl ponosi koszty przesyłki. 
 
2. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani na inną rzecz.  
3. Zwycięzcy nie mogą zastrzec szczególnych właściwości Nagrody Pierwszej, Nagrody Drugiej, 
Nagrody Trzeciej oraz Nagrody Dodatkowej. 
4. Nagroda Pierwsza, Nagroda Druga, Nagroda Trzecia oraz Nagroda Dodatkowa może zostać 
dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
5. Uczestnik może wygrać w całym Konkursie tylko jedną Nagrodę Pierwszą, Nagrodę Drugą lub 
Nagrodę Trzecią. Otrzymanie statusu Zwycięzcy Nagrody Pierwszej, Nagrody Drugiej oraz Nagrody 
Trzeciej nie wyklucza jednak Uczestnika z możliwości otrzymania statusu Zwycięzcy Nagrody 
Dodatkowej.  

h. Powyższe odnosi się także do ograniczenia jednej Nagrody na jedno gospodarstwo 
domowe oraz jeden numer IP.  

5. Nagrody podlegają wymianie pod względem rozmiaru pod warunkiem, że: 
a. Nagroda nie będzie używana. 
b. Nagroda nie będzie naruszona, będzie posiadać wszystkie metki, a pudełko nie będzie 

uszkodzone. 
c. Uczestnik opłaci koszty przesyłki za pomocą wybranej przez siebie, a dostępnej w sklepie 

internetowym www.sklep.obsessive.pl metody płatności. 
6. Podatek od nagród pokrywa Zwycięzca, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

podatkowego. Jeżeli okaże się to konieczne z punktu widzenia przepisów prawa, Uczestnik 
zobowiązany jest pod rygorem utraty prawa do Nagrody, podać Organizatorowi wszelkie 
dane, w tym swoje pełne dane osobowe, numer NIP i inne, umożliwiające spełnienie 
obowiązku podatkowego. Wydanie nagrody objętej podatkiem może nastąpić wyłącznie po 
jego zapłacie. Podatek pobierany jest przez Organizatora jako płatnika podatku w rozumieniu 
przepisów podatkowych. 

 
§ 12 

1. Uczestnik zostanie poinformowany o uzyskaniu statusu Zwycięzcy za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail, który podany został przez 
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Uczestnika w Formularzu Konkursowym w terminie 14 (czternastu) dni roboczych licząc od dnia 
zakończenia Konkursu. 
2. Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 3 (trzech) dni od daty otrzymania powiadomienia 
udzielić na nie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany 
w powiadomieniu adres e-mail, w tym wskazać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres, na 
który ma być wysłana Nagroda. 
3. Jeżeli Organizator nie z własnej winy nie będzie w stanie skontaktować się ze Zwycięzcą albo 
nie otrzyma od niego w terminie 3 (trzech) dni odpowiedzi na przesłane powiadomienie 
o wygranej, wówczas Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody Zwycięzcy, 
który w takim przypadku traci taki status. 
4. W sytuacji opisanej w ust. 3 lub w razie rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody, 
Nagroda może zostać przyznana Uczestnikowi, którego wyłoni Komisja Konkursowa. Wówczas 
zapisy ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio.  
5. Nagrody zostaną wysłane na adresy Zwycięzców wskazane przez te osoby, najpóźniej w ciągu 
14 dni licząc od dnia, w którym Organizator otrzyma dane do wysyłki Nagrody od Zwycięzcy. 
Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.  
6. Organizator wydając Nagrody może działać za pośrednictwem podwykonawców.  

 
Reklamacje 

 
§ 13 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy kierować na piśmie do Organizatora, przesyłając je na 
adres określony w § 16 ust. 5 lit. b Regulaminu. 
2. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni roboczych od daty 
doręczenia reklamacji Organizatorowi.  
3. Rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny w ramach procedury 
reklamacyjnej.  
4. Uczestnik, który zgłosił reklamację informowany jest na piśmie o wyniku postępowania 
reklamacyjnego.  
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 14 
1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych  
i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników  
i Organizatora regulowany i oceniany jest wyłącznie na podstawie zapisów niniejszego 
Regulaminu. 
3. Zarówno Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązania wszelkich sporów 
powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy.  
4. Regulamin jest dostępny: 
a)  w siedzibie Organizatora: ul. Królewska 1, 43-354 Czaniec. 
b)  na Stronie Konkursowej dostępnej pod adresem:www.obsessyjnewakacje.pl.  
5. W sprawach Konkursu można się kontaktować z Organizatorem:  
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a) za pośrednictwem poczty elektronicznej kierując wiadomości na adres: 
marketing@obsessive.pl.  

b)  pisemnie kierując pisma na adres: Amocarat SA, ul. Królewska 1, 43-354 Czaniec, z dopiskiem 
„Obsessyjne wakacje”.  

6.    Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
 
 
 


