
Regulamin konkursu 
„Pomyśl życzenie W.KRUK”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie 
„Prezent doskonały W.KRUK” (dalej: „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, 31-462 
Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000500269, NIP: 9452178161, REGON: 123054986, będąca właścicielem marki W.KRUK (dalej: 
„Organizator”).

3. Konkurs organizowany jest w celu promowania produktów oferowanych przez Organizatora pod 
marką „W.KRUK”.

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę konkursową w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilne-
go. Niniejszy Regulamin stanowi treść przyrzeczenia publicznego Organizatora.

5. Konkurs jest przeprowadzany za pomocą serwisu internetowego, dostępnego pod adresem 
URL: www.wkruk.pl/pomyslzyczenie (dalej: „Serwis Świąteczny”).

6. Serwis Świąteczny umożliwia użytkownikom sieci Internet zapoznanie się z informacjami o Kon-
kursie, zapoznania się z galerią produktów konkursowych oraz zgłoszenia pracy konkursowej do 

Konkursu.
7. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od chwili uruchomienia strony konkurso-
wej w ramach Serwisu Świątecznego w dniu 29 listopada 2016 r. do dnia 18 grudnia 2016 r. do 

godziny 23:59:59. W powyższym okresie możliwe jest wykonanie zadania konkursowego, o którym 
mowa w dalszej części Regulaminu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna posiadająca pełną  
zdolność do czynności prawnych, która posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w 

Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest posiadanie aktywnej skrzynki poczty elektronicznej 

(email).
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora ani członkowie najbliższej rodziny 

takich osób. Przez „pracowników” rozumie się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu 
prawnego (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez 

„członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozosta-
jące w stosunku przysposobienia.

4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.
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5. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, zgadza się na przetwarzanie podanego w Aplikacji Kon-

kursowej adresu e-mail w celach marketingowych prowadzonych przez Zleceniodawcę.

§ 3. Zasady Konkursu
1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu przez Uczestnika jak najlepszej pracy konkursowej –

wiadomości uzasadniającej wybór produktu spośród dostępnych w Serwisie Świątecznym. Zada-
nie konkursowe jest wykonywane przy użyciu formularza zgłoszeniowego, dostępnego online w 

Serwisie Świątecznym. 
2. Stworzone w ten sposób zgłoszenie stanowi jednocześnie pracę konkursową oraz wiadomość 

przesłaną do bliskiej osoby Uczestnika Konkursu. 
3. W celu wykonania pracy konkursowej i zgłoszenia jej do Konkursu należy kolejno:

a) wejść do Serwisu Świątecznego W.KRUK;
b) wybrać styl biżuterii spośród 6 dostępnych, które zdaniem Uczestnika najlepiej do 

niego pasuje;
c) spośród produktów przyporządkowanych do danego stylu wybrać jeden; wyboru należy 

dokonać poprzez kliknięcie w „śnieżynkę” znajdującą się na danym zdjęciu produktowym;
d) wpisać w przeznaczone do tego pole kreatywne uzasadnienie wyboru produktu;

e) uzupełnić pozostałe wymagane pola takie jak: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, 
adres e-mail Uczestnika Konkursu oraz adres e-mail bliskiej osoby, do której ma zostać 

przesłana wiadomość;
f) zgłosić gotową pracę konkursową do Konkursu za pomocą odpowiednich przycisków; 

zgłoszenie jest możliwe po zapoznaniu się z Regulaminem i zaakceptowaniu go poprzez 
zaznaczenie odpowiedniego pola;

g) Uczestnik Konkursu może dodatkowo udostępnić swoją pracę konkursową za pośrednic-
twem portalu Facebook oraz serwisu Pinterest.

4. Niedozwolone jest w ramach Konkursu i w ramach korzystania z Serwisu Świątecznego dostar-
czanie treści, w tym prac konkursowych, o charakterze bezprawnym, naruszającym prawo lub do-

bre obyczaje, w tym w szczególności:
a) zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;

b) nawołujących do nienawiści – w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, 
pochodzenie etniczne, przynależność państwową, orientację seksualną;

c) obrażających uczucia religijne lub bezwyznaniowość;
d) propagujących ideologię narodowego socjalizmu, faszyzmu, komunizmu lub inną 

ideologię totalitarną;
e) godzących w dobra osobiste Organizatora lub jakichkolwiek innych osób trzecich;

f) naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie lub 
prawa pokrewne;



g) promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;

h) spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego 
funkcjonowania systemu informatycznego Organizatora;

i) promujących produkty lub usługi inne, niż oferowane przez W.KRUK;
j) zawierających antyreklamę W.KRUK.

5. Praca konkursowa, co do której Organizator ustalił na podstawie urzędowego zawiadomienia 
lub wiarygodnej wiadomości, że narusza ona ust. 4 powyżej, nie jest brana pod uwagę w Konkur-

sie.
6. Uczestnik może w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyny, zrezygnować z 

uczestnictwa w Konkursie co do wszystkich lub wybranych prac konkursowych tego Uczestnika. 
Rezygnacja z uczestnictwa w Konkursie – w przypadku przyznania nagrody – oznacza rezygnację 

z nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby występującej z żąda-
niem, o którym mowa powyżej.

7. Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę prac konkursowych, jednak może wygrać 
tylko jedną nagrodę.

8. Jedna praca konkursowa może być zgłoszona do Konkursu tylko raz. W razie wątpliwości za 
istotną część pracy konkursowej uznaje się treść kreatywnego uzasadnienia wyboru produktu.

§ 4. Nagrody i ich przyznanie

1. W Konkursie przyrzeczone są 3 (trzy) Nagrody: każda w postaci vouchera W.KRUK o wartości 
1000,00 zł (jednego tysiąca złotych), który można wykorzystać na zakup dowolnych produktów do-

stępnych w salonach W.KRUK oraz w sklepie internetowym www.wkruk.pl. 
2. Organizator informuje ponadto, że vouchery będące Nagrodami w Konkursie nie są wymienialne 

na gotówkę. Voucher nagrodowy wykorzystywany jest w całości – nie ma możliwości późniejszej 
realizacji części wartości vouchera. Jeśli cena produktu jest niższa od nominału vouchera, różnica 

nie jest wypłacana. W przypadku, gdy cena produktu jest wyższa niż nominał vouchera, posiadacz 
dopłaca różnicę.

3. Voucher W.KRUK może być wykorzystany do dnia 30 czerwca 2017 r.
4. Nagrody w Konkursie przyznane zostaną przez powołaną przez Organizatora komisję konkur-

sową (dalej: „Komisja”). Komisja dokona oceny zgłoszonych prac konkursowych, a następnie wy-
łoni laureatów Konkursu (przyznanie trzech równorzędnych pierwszych miejsc). Wyłonienie najlep-

szych prac konkursowych dokonywane jest w oparciu o kryteria kreatywności, oryginalności i 
zgodności z tematyką Konkursu, przy czym:

a) Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie laureatów następuje po zakończeniu przyjmowa-
nia zgłoszeń, nie później jednak niż w terminie do dnia 20 grudnia 2016 r.

b) Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
c) Nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze ani na nagrody innego rodzaju.

http://www.wkruk.pl


5. Nagrody wydane zostają zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Do każdej Nagrody zosta-

nie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podat-
kowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej 

o należny podatek dochodowy wartości Nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagród 
opisanych powyżej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zdobywca nagrody zgadza się , że kwota do-

datkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapła-
tę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego 

podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i 
odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytu-

łu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do 
wypełnienia w/w obowiązków płatnika. 

§ 5. Wydanie nagród

1. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im Nagrody pocztą
elektroniczną (na adres e-mail podany w zgłoszeniu do Konkursu), nie później niż w terminie 7 

(siedmiu) dni, licząc od dnia przyznania nagrody. Zawiadomienie o przyznaniu Nagrody zawiera 
informację o konieczności spełnienia przez laureata warunków wskazanych w ust. 2-3 poniżej.

2. Warunkiem wydania nagrody laureatowi jest:
a) potwierdzenie chęci odbioru Nagrody;

b) podanie danych teleadresowych niezbędnych do wydania Nagrody, w tym adresu
w Rzeczypospolitej Polskiej do wysyłki nagrody.

3. Potwierdzenie chęci odbioru nagrody i przekazanie danych teleadresowych, o których mowa w 
ust. 2 powyżej, powinno nastąpić za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej przez laureata do Orga-

nizatora w odpowiedzi na wiadomość e-mail informującą o wygranej, o której mowa powyżej. Po-
twierdzenie to powinno być dokonane w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia przesłania do 

Uczestnika wiadomości e-mail zawierającej informację o przyznaniu nagrody.
4. W przypadku, gdy po upływie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania do laureata wiadomości, o której 

mowa w ust. 1 powyżej, laureat nie udzieli żadnej odpowiedzi, Organizator ponownie wyśle do 
tego laureata informację o przyznaniu Nagrody, wskazując czas pozostały do potwierdzenia chęci 

odbioru Nagrody i przekazania danych teleadresowych.
5. Jeżeli nagrodzony Uczestnik nie spełni warunków określonych w ust. 2 powyżej lub nie prześle 

w terminie wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3 powyżej, bądź odmówi przyjęcia Nagrody, 
laureat ten traci prawo do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organiza-

tora.
6. Jeżeli, pomimo dołożenia przez Organizatora należytej staranności, wydanie laureatowi Nagro-

dy okaże się niemożliwe, na skutek okoliczności leżących po stronie laureata, takich jak np. poda-
nie



nieprawidłowego adresu, nagroda nie zostanie wydana i pozostanie do dyspozycji Organizatora.

7. Wydanie Nagrody nastąpi w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty przesłania przez laureata
wiadomości e-mail, zgodnie z ust. 2-3 powyżej.

8. Dostarczenie Nagrody następuje przesyłką na koszt Organizatora (Organizator pokrywa koszt 
przesyłki na adres w Rzeczypospolitej Polskiej).

9. Informacja o laureatach Konkursu zostanie opublikowana na fanpage’u Organizatora: https://
www.facebook.com/WKRUK1840/. O ile laureat nie wyrazi zgody na opublikowanie jego danych 

osobowych, informacja taka zawiera jedynie imię laureata i pierwszą literę jego nazwiska lub 
pseudonim.

§ 6. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu lub Serwisu Świątecznego mogą być składane na piśmie, na 
adres siedziby Organizatora wskazany w Regulaminie, lub pocztą elektroniczną, na adres e-mail:

swiatecznawiadomosc@wkruk.pl. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklama-
cję (imię i nazwisko, adres do korespondencji), wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania. 

2. Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzyma-
nia i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana 

listem poleconym lub pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa po-

wszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możli-

wości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem po-
wszechnym.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest W.KRUK S.A. z adresem siedziby: ul. Pi-
lotów 10, 31-462 Kraków. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wy-

dania Nagród, poinformowania o laureatach Konkursu na fanpage’u Organizatora i rozpatrzenia 
ewentualnej reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w 

Konkursie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich 
poprawiania. Organizator stosuje adekwatne i zgodne z aktualnym stanem techniki środki bezpie-

czeństwa, mające na celu zapewnienie ochrony danych osobowych dostarczanych przez Uczest-
ników przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem, przetworzeniem, pozyskaniem i modyfikowa-

niem. W tym celu połączenie z Serwisem Świątecznym podczas wprowadzania takich danych (np. 
przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego) jest szyfrowane.

2. Regulamin jest udostępniony w wersji elektronicznej w Serwisie Świątecznym (do nieodpłatnego
pobrania w formacie PDF na urządzenie końcowe użytkownika).

https://www.facebook.com/WKRUK1840/


3. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Pol-

skiej.


