
Oficjalne zasady konkursu  

„HISTORIA PRZYJAŹNI” 

 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze oficjalne zasady (dalej: „Regulamin”) określają zasady i warunki uczestnictwa w 

Konkursie „HISTORIA PRZYJAŹNI” (dalej: „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, 31-462 

Kraków, wpisana 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 cywilnego. 

Niniejszy Regulamin stanowi treść przyrzeczenia publicznego Organizatora. 

5. Konkurs jest przeprowadzany na kanale użytkownika Maxineczka w serwisie Youtube.com, 

dostępnym pod adresem https://www.youtube.com/user/maxineczka (dalej również: „Serwis 

Konkursowy”). 

6. Serwis Konkursowy umożliwia użytkownikom sieci Internet zapoznanie się z informacjami o 

Konkursie oraz wzięcia w nim udziału. 

7. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od 18.04.2018 r. do 25.04.2018 r. do 

godziny 23:59:59. W powyższym okresie możliwe jest wykonanie zadania konkursowego, o którym 

mowa w dalszej części Regulaminu. 

9. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, 

zarządzany ani powiązany z podmiotem będącym właścicielem serwisu społecznościowego 

Youtube®. Serwis Youtube® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, 

komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do 

Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratorów serwisu Youtube®. 

10. Organizator oświadcza, że Konkurs spełnia wszystkie zasady i wytyczne Youtube® dotyczące 

konkursów, w tym nie narusza Polityki prywatności Youtube®, ani Wytycznych dla społeczności 

Youtube®. Wytyczne dla społeczności Youtube® dostępne są pod adresem: 

https://www.youtube.com/intl/pl/yt/about/policies/#community-guidelines. Nieprzestrzeganie 

Wytycznych dla społeczności Youtube® powoduje dyskwalifikację z Konkursu.  

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie 

https://www.youtube.com/intl/pl/yt/about/policies/#community-guidelines


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 

(e-mail) oraz konta w serwisie Youtube. 

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 

pozostające w stosunku przysposobienia. 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne. 

 

§ 3. Zasady Konkursu 

1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu przez Uczestnika najciekawszej, najbardziej 

kreatywnej i oryginalnej odpowiedzi tekstowej na następujący temat: „W jaki sposób poznałaś swoją 

przyjaciółkę. Opisz historię” („Praca konkursowa”) i zamieszczeniu jej w komentarzach pod filmem 

„Get ready with us”, który zostanie umieszczony na kanale użytkownika Maxineczka w serwisie 

Youtube.com.  

2. W celu wykonania Pracy konkursowej i zgłoszenia jej do Konkursu należy kolejno: 

a) zapoznać się z zasadami konkursu dostępnymi w Regulaminie oraz Wytycznymi dla 

społeczności Youtube® dostępnymi są pod adresem: 

https://www.youtube.com/intl/pl/yt/about/policies/#community-guidelines; 

b) opublikować w terminie od 18.04.2018 r. do 25.04.2018 r. do godziny 23:59:59 Pracę 

konkursową pod filmem „Co nas łączy? Makijaż, biżuteria i #PrzyjaźńWKRUK” w Serwisie 

Konkursowym (jako komentarz). 

   

3. Niedozwolone jest w ramach Konkursu i w ramach korzystania z Serwisu Konkursowego 

dostarczanie treści, w tym Prac konkursowych, o charakterze bezprawnym, naruszającym prawo lub 

dobre 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 jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej  

oraz prawa związane z ochroną wizerunku; 

https://www.youtube.com/intl/pl/yt/about/policies/#community-guidelines


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 Organizatora; 

j) zawierających antyreklamę Organizatora. 

4. Praca konkursowa, co do której Organizator ustalił na podstawie urzędowego zawiadomienia lub 

wiarygodnej wiadomości, że narusza ona ust. 3 powyżej, nie jest brana pod uwagę w Konkursie. 

5. 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 

żądaniem, o którym mowa powyżej. 

6. Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac konkursowych, jednak może wygrać 

tylko jedną nagrodę. 

7. Jedna Praca konkursowa może być zgłoszona do Konkursu tylko raz. 

 

§ 4. Nagrody i ich przyznanie 

1. W Konkursie przyrzeczone są 2 (dwie) równorzędne nagrody („Nagrody”) wraz z nagrodami 

dodatkowymi, o których mowa w ust. 5 poniżej. 

2. W skład Nagrody wchodzą: dwie pary srebrnych kolczyków marki W.KRUK z kolekcji PRZYJAŹŃ 

(kod produktu: SPS/KS085Z) – jedna dla zwycięzcy, a druga dla przyjaciela/przyjaciółki zwycięzcy. 

Łączna wartość każdej z Nagród wynosi 458,00 zł.  

3. Nagrody w Konkursie przyznane zostaną przez powołaną przez Organizatora komisję 

konkursową (dalej: „Komisja”). Komisja dokona oceny zgłoszonych Prac konkursowych, a następnie 

wyłoni laureatów Konkursu. Wyłonienie najlepszych Prac konkursowych dokonywane jest w oparciu 

o kryteria kreatywności, oryginalności i zgodności z tematyką Konkursu, przy czym: 

a) Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie; 

b) Nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze ani na nagrody innego rodzaju. 

4. Laureaci zostaną wyłonieni i ogłoszeni dnia 02.05.2018 r. 

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

dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi 

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 

dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na 

zapłatę 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 tytułu 



wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do 

wypełnienia w/w obowiązków płatnika.  

 

§ 5. Wydanie Nagród 

1. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną opublikowane w komentarzach pod filmem 

ogłaszającym Konkurs, dostępnym w Serwisie Konkursowym. 

2. Warunkiem wydania Nagrody laureatowi jest: 

 a) Kontakt z Organizatorem pod adresem mailowym: konkurs@wkruk.pl w celu dostarczenia 

informacji o adresie wysyłki w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia wyboru zwycięzców. 

 b) potwierdzenie chęci odbioru Nagrody; 

d) uzupełnienie i dostarczenie Organizatorowi formularza podatkowych danych osobowych, 

zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, w formie pisemnej – na adres 

Organizatora lub w formie skanu dokumentu na adres mailowy:  konkurs@wkruk.pl 

3. Potwierdzenie chęci odbioru Nagrody i przekazanie danych, o których mowa w ust. 2 powyżej, 

powinno nastąpić za pomocą wiadomości mailowej wysłanej do Organizatora pod adresem: 

konkurs@wkruk.pl .Potwierdzenie to powinno być dokonane w terminie 5 (pięciu) dni, licząc od dnia 

ogłoszenia wyników. 

4. Jeżeli nagrodzony Uczestnik nie spełni warunków określonych w ust. 2 powyżej lub nie prześle w 

terminie wiadomości, o której mowa w ust. 3 powyżej, bądź odmówi przyjęcia Nagrody, laureat ten 

traci prawo do Nagrody. W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

5. Jeżeli, pomimo dołożenia przez Organizatora należytej staranności, wydanie laureatowi Nagrody 

okaże się niemożliwe, na skutek okoliczności leżących po stronie laureata, takich jak np. podanie 

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

6. Wydanie Nagrody nastąpi w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty przesłania przez laureata 

wszystkich danych i wiadomości, zgodnie z ust. 2-3 powyżej. 

7. Dostarczenie Nagrody następuje przesyłką na koszt Organizatora (Organizator pokrywa koszt 

przesyłki na adres w Rzeczypospolitej Polskiej). 

 

§ 6. Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane na piśmie, na adres siedziby Organizatora 

wskazany w Regulaminie, lub pocztą elektroniczną, na adres e-mail: infolinia@wkruk.pl. W celu 

przyspieszenia postępowania reklamacyjnego, prosimy aby reklamacja zawierała następujące 

informacje: dane osoby składającej reklamację (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 otrzymania 

i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana 

listem poleconym lub pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji. 

mailto:konkurs@wkruk.pl
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3. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza 

możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem 

powszechnym. 

 

§ 7. Licencja 

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że: 

a) jest wyłącznym twórcą Pracy konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do 

Pracy konkursowej; 

b) powstałe w z związku z wykonaniem Pracy konkursowej utwory nie naruszają w żaden sposób 

przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz 

przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie 

ograniczone lub obciążone; 

c) nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Pracy konkursowej; 

d) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 

Pracy konkursowej; 

e) zgłoszone przez niego Prace konkursowe nie zawierają treści naruszających prawo lub 

niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich, nie 

nawołują do przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowych 

podmiotów trzecich; 

f)      ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu z tytułu niezgodności z 

prawdą oświadczeń określonych powyżej lit. a) – e) i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od 

jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tymi oświadczeniami, w szczególności w 

przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami 

wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. 

2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do 

korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach 

Konkursu Prac konkursowych będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. 

3. Licencja niewyłączna do Prac konkursowych obejmuje wszystkie pola eksploatacji określone 

w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń 

terytorialnych, czasowych i ilościowych wraz z prawem sublicencji, w tym w szczególności 

następujące pola 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 – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 

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 Prac konkursowych do prowadzenia Konkursu oraz 

dla własnych celów reklamowych i promocyjnych. 

5. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Prac 

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

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

i rozporządzania tymi opracowaniami. 

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

zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie. 

 

 

§ 8.  

Postanowienia końcowe 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest W.KRUK S.A. z adresem siedziby: ul. 

Pilotów 10, 31-462 Kraków. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłącznie 

w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, w tym wydania Nagród 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 bezpieczeństwa, mające na celu zapewnienie ochrony danych osobowych dostarczanych 

przez Uczestników przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem, przetworzeniem, pozyskaniem i 

modyfikowaniem. 

2. Regulamin jest udostępniony w wersji elektronicznej w Serwisie Konkursowym (do nieodpłatnego 

pobrania w formacie PDF na urządzenie końcowe użytkownika). 

3. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. 



Załącznik nr 1  – Formularz Podatkowych Danych Osobowych 

FORMULARZ PODATKOWYCH  DANYCH OSOBOWYCH 

 

Nazwisko.................................................. Imię: 1/.............................................  (PIERWSZE 

IMIĘ) 

 

Data urodzenia................................... DD/MM/ROK 

 

PESEL................................................. NIP........................................................ 

 

Miejsce zamieszkania: 

 

Ulica................................................... Nr domu................. Nr mieszkania...................Nr 

tel……………….………….. 

 

Miejscowość...................................................   Powiat ............................................................ 

Gmina…………………… 

 

Kod pocztowy.................  Poczta………………………… 

 

Adres zameldowania: 

 

Ulica ...........................................  Nr domu  ......................... Nr mieszkania 

................................... 

 

Miejscowość...................................................   Powiat ............................................................ 

Gmina…………………… 

 

Kod pocztowy.................  Poczta………………………… 

 

Urząd Skarbowy /właściwy do rozliczenia podatku dochodowego od osób 

fizycznych/..................................................... 

(dokładna nazwa wraz z adresem) 

 

 

Data............................................    ............................................./podpis/ 

 


