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Regulamin Konkursu „Bezcenne Niespodzianki dla Wolontariuszy 26. Finału WOŚP” 

(„Regulamin”) 

 

§ 1. 

Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu „Bezcenne Niespodzianki dla Wolontariuszy 26. Finału WOŚP” (dalej: „Konkurs”) 

jest „Tabasco” Jacek Stachera, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej, 

identyfikujący się numerem REGON 141880204, oraz numerem NIP 527 234 12 84 z siedzibą w Warszawie (kod 

pocztowy 02-793) przy ul. Przy Bażantarni 13 (dalej: „Organizator”).  

2. Zleceniodawcą organizacji Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest MasterCard Europe SA z siedzibą 

w Waterloo, 198/A, Chaussee de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgia, wpisana do belgijskiego rejestru 

przedsiębiorców pod numerem RPR 0448038446 (dalej: „Zleceniodawca” lub „Fundator”).  

 

§ 2. 

 

Warunki wzięcia udziału w Konkursie 

 

1. W Konkursie mogą wziąć udział (dalej: „Uczestnik”), pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które łącznie spełniają poniższe 

kryteria: 

a.  w czasie trwania konkursu posiadają status wolontariusza Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

podczas zbiórki publicznej organizowanej w ramach 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i  

b. zarejestrowały się w serwisie pod adresem www.iWolontariusz.wosp.org.pl lub 

www.wolontariusze.wosp.org.pl (dalej: „iWolontariusz”),  

c. uprzednio założyły eSkarbonkę  na stronie internetowej znajdującej się pod adresem  

www.zrzutka.pl/iWolontariusz/[unikalny losowo generowany ciąg alfanumeryczny] i zaakceptowały regulamin 

eSkarbonki, 

d. zaakceptowały Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym pod 

adresem www.zrzutka.pl/iWolontariusz/[unikalny losowo generowany ciąg alfanumeryczny] wyraziły zgodę 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, w formularzu rejestracyjnym („Formularz”) 

oraz podały prawdziwe dane. 

3. Uczestnik, wraz ze zgłoszeniem swojego udziału w Konkursie, składa oświadczenie w zakresie wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922), a w szczególności na: 

a. przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłaniania 

zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru nagrody, 

b. opublikowanie i upublicznienie imienia i nazwiska w przypadku zwycięstwa w Konkursie, oraz przynależności 

do sztabu 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

4. Wyrażenie ww. zgód jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody na postanowienia Regulaminu oraz 

regulaminu eSkarbonki i brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu 

uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.  

5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne branie udziału w imieniu osób 

trzecich, lub przez pełnomocnika, lub nieformalnych grup. Jeden Uczestnik może wziąć udział tylko jeden raz, 

wypełniając Formularz i zakładając jedną eSkarbonkę. Niespełnienie warunków, o których mowa w zdaniu 

poprzednim skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu, o czym Uczestnik zostanie powiadomiony drogą 

elektroniczną na adres email wskazany w formularzu. 

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie zarządu lub przedstawiciele oraz podwykonawcy 

Organizatora lub Zleceniodawcy biorący bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu a także 

osoby świadczące usługi dla wyżej wymienionych podmiotów w sposób stały na innej podstawie niż stosunek 
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pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice 

małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.  

 

§ 3. 

Zasady i przebieg Konkursu 

 

1. Zadaniem Uczestnika jest opisanie propozycji bezcennej niespodzianki, którą zadedykowałby sztabowi 26. 

Finału WOŚP, do którego przynależy („Propozycja Konkursowa”), przy czym realizacja Propozycji Konkursowej 

może odbyć się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Propozycja Konkursowa składana jest 

niedostępnej dla osób trzecich części serwisu zrzutka.pl, do którego odnosi link z iWolontariusza (dalej: 

„Strona”). 

2. Po przekserowaniu na Stronę Uczestnik w odpowiednim formularzu wpisuje swoją Propozycję Konkursową,  

nie dłuższą niż …………………………znaków ze spacjami.  

3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Propozycje Konkursowe:  

a. zgłoszone w trakcie trwania konkursu;  

b. obiektywnie możliwe do spełnienia;  

c. co do których Uczestnik posiada prawa autorskie;  

d. spełniające warunki, o których mowa w ust 4 poniżej,  

e. niezwierające znaków towarowych, przekazów reklamowych lub  promujących podmioty trzecich lub 

zmierzające do promocji lub popularyzacji podmiotów trzecich.  

4. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Propozycja Konkursowa nie zawiera treści naruszających 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie 

narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani przekazów 

reklamowych lub promujących podmioty trzecie.  

5. Każdy Uczestnik może przesłać jedną Propozycję Konkursową. 

 

§ 4. 

Czas trwania Konkursu 

 

1. Konkurs rozpocznie się w dniu 04.01.2018 r. o godz. 12.00 i zakończy o godzinie 12.00 w dniu 13.01.2018 r. 

(dalej: „Czas Trwania Konkursu”).  

2. Propozycje Konkursowe, należy wpisać do Formularza do: dnia 13.01.2018 r. do godziny12.00.  

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej w dniu  14.01.2018 r.  

 

§ 5. 

Komisja konkursowa 

 

1. Pięcioosobowa komisja konkursowa czuwa nad zapewnieniem prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, 

a w szczególności bada prawidłowość zgłoszeń do Konkursu oraz wyłania zwycięzcę Konkursu. Komisja 

konkursowa (dalej: „Komisja”) zostanie powołana w przez Organizatora. 

2. Komisja dokona oceny nadesłanych Propozycji Konkursowych, uwzględniając w szczególności ich 

oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni jedną osobę, która w prawidłowy sposób dokonała 

zgłoszenia do Konkursu. Wyłoniona osoba otrzyma Nagrodę. (dalej: „Zwycięzca”)  

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

 

§ 6.  

Nagroda 

1. W Konkursie dla Zwycięzcy przewidziana jest jedna nagroda (dalej: „Nagroda”), na którą składa się: 
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a. Realizacja Propozycji Konkursowej zgłoszonej przez Uczestnika w Konkursie, na którą fundator przeznaczył 

kwotę 30.000 zł, tym samym wartość realizacji Propozycji Konkursowej nie może przekroczyć kwoty 30.000 zł 

brutto. 

b. Realizacja niespodzianki dla Zwycięzcy związanej z 26. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na 

realizację której fundator przeznaczył kwotę 10.000 zł, tym samym wartość realizacji niespodzianki nie może 

przekroczyć kwoty10.000 zł brutto. 

c. Nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób 

fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagród określonych powyżej 

lit. a i b. Zwycięzca zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz 

przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.  

2. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem 

Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy 

należny z tytułu wygranej.  

3. Zwycięzca zobowiązany jest, w ciągu 5 dni roboczych od wysłania wiadomości e-mail informującej go o 

przyznaniu Nagrody, przesłać informacje niezbędne w celu otrzymania Nagrody i wypełnienia obowiązków 

podatkowych przez Organizatora tj. w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, przynależność do 

Urzędu Skarbowego oraz wskazać adres, na który ma zostać wysłana Nagroda oraz podać nr telefonu 

kontaktowego oraz e-mail.  

4. Niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 3, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których 

mowa w ustępie poprzednim, skutkują utratą prawa do Nagrody a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej 

dyspozycji Organizatora.  

5. O terminie realizacji nagrody decyduje Organizator przy czym nagroda zostanie zrealizowana przez 

Organizatora w terminie do dnia 31.07.2018 r.  

6. Zwycięzca jest zobowiązany współpracować z Organizatorem przy realizacji Nagrody przez Organizatora. W 

przypadku niemożności osiągnięcia wspólnego porozumienia pomiędzy Organizatorem a Zwycięzcą w zakresie 

realizacji Nagrody, ostateczna decyzja co do sposobu realizacji Nagrody należy do Organizatora. 

7. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie 

równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest 

równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator 

zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.  

8. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w momencie wydania Nagrody, 

w celu identyfikacji Zwycięzcy. Przed wydaniem Nagrody zwycięzca może zostać zobligowany do okazania 

kurierowi stosownego dokumentu tożsamości.  

 

§ 7. 

Prawa i obowiązki Organizatora 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do 

Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, 

dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy: nie działają osobiście, ale przez 

osoby trzecie; są niepełnoletni;  jeżeli w stosunku do ich Propozycji Konkursowej zostały zgłoszone roszczenia 

osób trzecich.  

2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może 

kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji. 

 

§ 8. 

Prawa własności intelektualnej do Propozycji Konkursowej 
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1. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Propozycji Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm., „Ustawa”) oraz że 

przysługują mu w całości autorskie prawa majątkowe do Propozycji Konkursowej.  

2. Uczestnik udziela prawa do korzystania z Propozycji Konkursowej będącej utworem rozumieniu Ustawy, na 

zasadzie licencji niewyłącznej, w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu.  

 

3. Licencja niewyłączna do Propozycji Konkursowej udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i 

ilościowych wraz z prawem do udzielania sublicencji, od chwili zakończenia wprowadzania Propozycji 

Konkursowej do Formularza na następujących polach eksploatacji:  

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w 

tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór 

utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,  

c. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 3 a) lub b) – 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym nadawanie za 

pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, 

reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach 

wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji 

towarów.  

4. Organizator jest uprawniony do wykorzystania Propozycji Konkursowej do prowadzenia Konkursu oraz dla 

własnych celów reklamowych lub promocyjnych takich samych celów Zleceniobiorcy.  

5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z 

wykorzystaniem przez Organizatora lub Zleceniodawcę z Propozycji Konkursowej, na które została mu 

udzielona licencja zgodnie z Regulaminem.  

6. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Propozycji 

Konkursowej. Organizator, lub wskazana przez niego osoba lub podmiot, jest uprawniony do dokonywania 

niezbędnych zmian i przeróbek, łączenia z innymi utworami i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania 

tymi opracowaniami oraz zezwalania innym osobom lub podmiotom na powyższe działania.  

7. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku / imienia i nazwiska / wypowiedzi / 

głosu / artystycznego wykonania we wszelkich materiałach promocyjnych lub reklamowych Organizatora lub 

Fundatora. Powyższa zgoda obejmuje wszelkie formy komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w 

charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub 

promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, 

materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.  

8. Uczestnik upoważnia Organizatora do realizowania przysługujących mu osobistych autorskich praw w 

zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonej Propozycji Konkursowej, w zakresie decydowania o jej 

pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Propozycji 

Konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się też, że nie będzie autorskich praw osobistych do Propozycji 

Konkursowej wykonywał.  

9. Organizator może upoważnić Zleceniodawcę do korzystania z praw do Propozycji Konkursowej w zakresie w 

jakim sam może z nich korzystać zgodnie z Regulaminem, a także do korzystania ze zgód określonych w 

Regulaminie.  

10. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzona 

Propozycja Konkursowa zostanie wykorzystana oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Propozycji 

Konkursowej przez Organizatora lub Zleceniodawcę. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora 

podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych 

Propozycji. 
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11. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach 

opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw do Pracy Konkursowej nie 

przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.  

 

§ 9. 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest MasterCard Europe SA z siedzibą w Waterloo, 198/A, 

Chaussee de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgia, wpisana do belgijskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem 

RPR 0448038446. 

2. Administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu 

Organizatorowi. 

3. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: adres 

e-mail, imię i nazwisko, adres i miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy. 

4. Administrator, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U Dz.U. 2016.922 z późn. zm.). 

Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie 

danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, 

otrzymania Nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą 

przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego 

okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi podania danych 

lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, Praca Konkursowa 

przez niego zgłoszona nie będzie brana pod uwagę przy przeprowadzeniu Konkursu. 

 

§ 10. 

Reklamacje 

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego 

zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 3 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem 

poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). 

2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora lub elektroniczną na 

adres biuro@e-tabasco.pl z dopiskiem „konkurs Reklamacja”. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od 

daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem 

poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji. 

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub 

powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia. 

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora. 

 

§ 11. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych lub reklamowych mają 

jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.  

2. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu na Stronie oraz w siedzibie Organizatora.  

3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail 

biuro@e-tabasco.pl. 

 

 

 

mailto:biuro@e-tabasco.pl
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ZEZWOLENIE NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 
Ja, niżej podpisany/-a legitymujący/a  się numerem PESEL………………………………, 
zam. w………………………………………………………….. na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. z dnia 17 maja 2006 
r. (Dz.U. Nr 90, poz. 631 z późn zm.)) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego 
wizerunku, w dowolnej technice, w ramach sesji fotograficznej przeprowadzonej w 
dniach  …………………………….r. Przez Fotografa/Operatora działającego na rzecz 
organizatora Festiwalu lub organizatora Strefy Master Card.  
Nadto wyrażam nieodpłatną zgodę, na zwielokrotnianie i rozpowszechnianie mojego 
wizerunku i /lub głosu przez dowolne medium i w dowolnej technice bez ograniczeń 
terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnego medium w celu 
dokumentacyjnym, reklamowym lub  promocyjnym. 
Przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią nie wymaga mojej uprzedniej 
zgody na taką czynność. 
  
 
Lp. Imię i nazwisko Data PESEL Adres 

zamieszkania z 
dowodu 

Podpis 

      

      

      

      

      

      

      

 
Regulamin jest zgodny z prawem obowiązującym na terenie Polski. 

 

 

 

 

Regulamin wersja angielska  
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CONSENT FOR THE USE OF IMAGE 
 
I, the undersigned with the PESEL number ………………………………, residing in 
………………………………………………………….. pursuant to art. 81 sec. 1 of the Copyright and 
Related Rights Act of 4 February 1994 (i.e. of 17 May 2006 (Journal of Laws No. 90, item 
631 as amended)) grant a free of charge consent to the fixation of my image, in any 
technique, within the photo session conducted on ……………………………………………………. 
By a photographer/camera operator acting for the organizer of the Festival or the 
organizer of Mastercard Zone.  
I also express a free of charge consent to reproduction and distribution of my image 
and/ or voice in any technique, without territorial and time restrictions through any 
medium for the documentary, advertising, promotional purposes. 
The transfer of this permission to a third party does not require my prior consent to 
such action. 
  
 
No
. 

Name and surname Date PESEL Address of 
residence from 
ID 

Signature 

      

      

      

      

      

      

      

 
Warszawa, 4.01.2018 r 
 
 
I, the undersigned, do hereby confirm that all Terms and Conditions included in Regulation 

are in accordance with the Polish law. /  

Ja, niżej podpisana, niniejszym potwierdzam, że wszystkie zawarte w Regulaminie warunki są 

zgodne z prawem polskim. 

 
 
 
Data 28.07.2017 _____________________ 
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