
Regulamin konkursu ogólnopolskiego 

organizowanego przez Blachprofil 2 Sp. z o.o. 

§ 1 

Zagadnienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Blachprofil 2 Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie,  

ul. Nadwiślańska 11/139, 30-527 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-

Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem: 0000369912, NIP: 6762431701, REGON: 121387608. 

2. Przyrzekającym nagrody jest Organizator. 

3. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest 

sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego 

operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden sposób 

związany. 

§ 2  

Czas trwania, terytorium,  

sposób i cel prowadzenia konkursu 

1. Konkurs trwa od 26 października 2018 r. do 1 listopada 2018 r. do godziny: 

23:59. 

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu, a w szczególności ogłoszenie Laureatów Konkursu, 

odbędzie się dnia 2 listopada 2018 r. 

4. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator. 

5. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin  

i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 

921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j.  

z dnia 2018.05.29), zwanej dalej „k. c.”. 

6. Celem Konkursu jest wzbudzenie wśród Uczestników zainteresowania marką 

Blachprofil 2 Sp. z o.o. oraz zachęcenie ich do zapoznania się ofertą produktową. 

§ 3 

Uczestnicy 

1. Udział w konkursie mogą brać jedynie osoby pełnoletnie, mające stałe miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 



2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także osoby, które 

wykonują pracę lub czynności na rzecz Organizatora na podstawie innego niż 

stosunek prawny stosunku, ani też członkowie rodziny wymienionych osób. Przez 

członków rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, 

małżonków rodzeństwa, rodziców małżonka, kuzynów oraz osoby pozostające w 

stosunku przysposobienia.  

§ 4  

Zasady konkursu 

1. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 

2. W konkursie mogą brać udział dekarze, którzy spełnią wymogi przewidziane w § 3 

ust. 2  oraz w § 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu.  

3. Zadanie konkursowe polega na wybraniu przez Uczestników konkursu prawidłowej 

odpowiedzi na pytanie: „Ile razy Adam Małysz zdobył Kryształową Kulę w skokach 

narciarskich?” spośród czterech dostępnych opcji. Organizator zastrzega, że tylko 

jedna spośród podanych odpowiedzi jest prawidłowa.  

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu w przypadku dekarzy jest polubienie profilu 

Organizatora na Facebook’u, a następnie zarejestrowanie się na stronie 

Organizatora: http://am.bp2.pl/pl/, odpowiedzieć na pytanie konkursowe oraz  

polubienie profilu Organizatora na Facebook’u. Przystąpienie do konkursu jest 

równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. 

5. Prace konkursowe mogą zostać zgłaszane wyłącznie przy pomocy Formularza. Prace 

złożone w inny sposób nie będą brały udziału w Konkursie.  

6. Uczestnik oświadcza, iż jest jedynym twórcą pracy konkursowej, a ponadto 

oświadcza, że praca konkursowa nie narusza dóbr osobistych, praw,  

w szczególności praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich, w tym nie zawiera 

elementów mogących być uznanymi za wulgarne, niemoralne, sprzeczne  

z dobrymi obyczajami lub promujące alkohol, narkotyki, przemoc lub inne 

zachowanie sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte 

normy, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, 

itp.  

7. Organizatorowi przysługuje prawo do odmowy zarejestrowania w Konkursie 

zgłoszenia niespełniającego warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

§ 5 

Nagroda 

http://am.bp2.pl/pl/


1. Nagrodą w niniejszym konkursie są podwójne bilety do strefy VIP na konkurs 

Pucharu Świata w skokach narciarskich na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle 

Malince, który odbędzie się dnia 18 listopada 2018 r.  

2. Nagroda, o której mowa w § 5 ust. 1 przyznana zostanie maksymalnie dwóm 

osobom, które udzieliły poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

3. Organizator oświadcza, że wartość nagrody nie przekroczy 760,00 zł (słownie: 

siedemset sześćdziesięciu złotych 00/100) i w związku z powyższym Laureaci, 

będący osobami fizycznymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej, korzystają 

ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 

1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

4. Zwolnienie od podatku nie dotyczy nagrody otrzymanej przez podatnika  

w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, 

stanowiących przychód z tej działalności. 

5. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

6. Warunkiem koniecznym uzyskania nagrody jest udzielenie przez Uczestnika 

konkursu wymaganych zgód, które zostaną przesłane Laureatowi w wiadomości 

wraz z decyzją Komisji o wynikach konkursu. Ponadto, Uczestnicy zobowiązani są 

do przekazania Organizatorowi danych, tj. m.in. imienia, nazwiska i PESEL lub NIP, 

adresu oraz adresu email. 

7. Wyłonienie Laureatów Konkursu następować będzie w drodze decyzji Komisji 

konkursowej powoływanej przez Organizatora („Komisja konkursowa”). 

8. Komisja konkursowa składa się z co najmniej 3 (trzech) Ekspertów. Członkowie 

komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji konkursowej 

(„Przewodniczący”). 

9. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo wskazania jednego eksperta, który  

w jego imieniu będzie sprawował funkcję Członka Komisji konkursowej. 

10. Posiedzenie Komisji konkursowej odbędzie się następnego dnia od daty zakończenia 

przyjmowania zgłoszeń konkursowych, o której mowa w § 2 ust. 1. 

11. O decyzji Komisji konkursowej Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni 

telefonicznie najpóźniej dnia 2 listopada 2018 r. 

12. Nagrody zostaną wysłane Laureatom przesyłką pocztową na adres 

korespondencyjny podany w zgłoszeniu do 7 dni od wydania decyzji. 

13. W razie braku możliwości doręczenia nagrody w terminie, o którym mowa w § 5 

ust. 13 z przyczyn zależnych od Laureata, Organizator podejmie próbę kontaktu  

z Laureatem i ponownego przesłania nagrody.  

14. W przypadku niemożności skontaktowania się z Laureatem w terminie 14 dni od 

daty ogłoszeniu wyników konkursu, prawo do odbioru przez Laureata nagrody 

wygasa. 



 

§ 6 

Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu oraz nagrody mogą być zgłaszane 

pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs” nie później niż w terminie 3 

dni od daty publikacji wyników konkursu. O zachowaniu terminu składania 

reklamacji decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora. 

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również 

dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji. 

4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. 

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

6. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym 

wysłanym na adres podany w reklamacji lub na adres mailowy podany  

w reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

7. Od decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie do 

Organizatora. Nie pozbawia to jednak Uczestników prawa do dochodzenia roszeń, 

mogących wyniknąć w związku z urządzeniem Konkursu przed właściwym sądem 

dla siedziby Organizatora. 

§ 7 

Dane osobowe 

1. Uczestnicy, wypełniając Formularz i przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na 

przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora w celach 

związanych z Konkursem, w tym w celu wyłaniania i ogłaszania Laureatów, 

przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Podanie danych 

wymaganych w tym celu Regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału 

w Konkursie i odbioru nagrody. 

2. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych osobowych Uczestników 

Konkursu jest Organizator. 

3. Administrator zapewnia Uczestnikom prawo wglądu do swoich danych osobowych 

oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane 

osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wskazane  

w Regulaminie. 



4. Organizator Konkursu oświadcza, że dane osobowe osób biorących udział  

w konkursie, przechowywane będą przez Organizatora przez cały okres trwania 

konkursu aż do momentu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród. 

5. Uczestnik może w Formularzu udzielić Organizatorowi dodatkowo dobrowolnie 

zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych również na cele związane  

z promocją Organizatora (marketing bezpośredni) oraz na dostarczanie informacji 

handlowych Organizatora. Udzielenie takiej zgody nie jest warunkiem koniecznym 

wzięcia udziału w Konkursie. 

6. Uczestnicy mają prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Blachprofil 2 

sp. z o.o.– inspektor@bp2.pl oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

§ 8 

Zwolnienie z odpowiedzialności 

Organizator zwalnia serwis społecznościowy Facebook oraz jego operatora ze wszelkiej 

odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników 

związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi  

i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik 

powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu 

społecznościowego Facebook lub do jego operatora. 

§ 9  

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub inne 

niedogodności poniesione przez Uczestnika w związku z uczestnictwem  

w Konkursie. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności z tytułu gwarancji oraz 

rękojmi. 

2. Wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszym Regulaminem, będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę 

Organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu  

w każdym czasie i bez podania przyczyny. 

4. Zasady Konkursu regulowane są przez niniejszy Regulamin. W sprawach 

nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące 

przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. Wszelkie materiały, 

broszury i inne tego rodzaju informacje mają charakter pomocniczy. 

5. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: 

www.bp2.pl jest jedynym dokumentem regulującym zasady Konkursu w sposób 

mailto:inspektor@bp2.pl
http://www.bp2.pl/


wiążący dla Organizatora. Wszelkie inne informacje związane z Konkursem mają 

jedynie charakter pomocniczy lub instruktażowy.   

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. 

 


