
REGULAMIN KONKURSU 
„Energia z natury” 

 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Akcja promocyjna, organizowana przez Organizatora w terminie i na zasadach określonych w niniejszym 
Regulaminie, prowadzona jest pod nazwą: „Energia z natury” [dalej: „Konkurs”]. 

2. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs, w szczególności określa warunki 
uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu [dalej: 
„Regulamin”]. 

3. Organizatorem Konkursu jest Plej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 128, kod pocztowy 02-
952, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338644, 
NIP 1132778398, REGON 142037355, o kapitale zakładowym 57.000,00 zł [dalej: „Organizator”].  

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest L’Oreal Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 4, 
kod pocztowy 03-230, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063684, NIP 5240303375, o 
kapitale zakładowym 1 886 500,00 zł [dalej: „Fundator”]. 

5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest przy wykorzystaniu usługi przesyłania 
krótkich wiadomości tekstowych (SMS) w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej. 

6. Konkurs organizowany będzie w okresie od dnia 4 kwietnia 2018 roku do dnia 18 kwietnia 2018 roku. 
7. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej http://www.intermarche.pl przez cały 

czas trwania Konkursu.  
8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy 

od przypadku ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 
2016 r. poz. 471 z późn. zm.). 

9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 
 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki [dalej: 

„Uczestnik”]: 
a) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
b) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia, 
c) w dniu zgłoszenia do Konkursu ma co najmniej 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;  
d) posiada dostęp do usługi przesyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) w cyfrowych sieciach telefonii 

komórkowej oraz sieci internet, a także adres poczty elektronicznej (email). 
2. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być osoby będące pracownikiem Organizatora Konkursu, Fundatora nagród 

lub podmiotów, które brały udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące 
z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz ich współmałżonkowie, wstępni, 
zstępni, rodzeństwo, powinowaci do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby 
pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym lub ich małżonkowie. 

3. Poza warunkami określonymi w § 2. ust. 1. lit. a) – d) Regulaminu, warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest 
wypełnienie zadania konkursowego w okresie od dnia 4 kwietnia 2018 roku do dnia 18 kwietnia 2018 roku, 
poprzez dokonanie w tym okresie, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub 
zawodową, zakupu w sklepie należącym do sieci handlowej Intermarche, znajdującym się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, dowolnego produktu marki Garnier Botanic Therapy i zachowanie dowodu zakupu 
(paragon) oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe „Co dodaje Ci energii każdego dnia?” i dokonanie 
zgłoszenia do Konkursu na zasadach określonych w § 3. ust. 3. Regulaminu. 

4. Łączne spełnienie wszystkich wymagań z § 2. ust. 1. – 3. powyżej stanowić będzie zgłoszenie udziału w 
Konkursie i uprawnia Uczestnika do wzięcia udziału w Konkursie. 

5. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału w Konkursie lub zgłoszenie po terminie spowoduje 
nieważność zgłoszenia. 

6. Dokonanie zgłoszenia do Konkursu stanowi potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu i akceptację jego 
postanowień. 

 
§ 3. ZASADY KONKURSU 

1. Zakup, o którym mowa w § 2. ust. 3. Regulaminu, musi być udowodniony paragonem, a data zakupu nie może 
być późniejsza niż data zgłoszenia do Konkursu. Jeden paragon upoważnia do jednorazowego zgłoszenia 
uczestnictwa w Konkursie, niezależnie od ilości zakupionych produktów ujętych w danym paragonie. 



2. Należy zachować oryginalny paragon w celu ewentualnej weryfikacji uprawnienia do otrzymania nagrody. 
3. Aby dokonać zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie należy przesłać za pośrednictwem cyfrowej sieci telefonii 

komórkowej krótką wiadomość tekstową, składającą się maksymalnie ze 160 znaków (SMS), na numer 70 068, 
zawierającą odpowiedź na pytanie konkursowe poprzedzoną słowem „GARNIER” (format wiadomości SMS: 
GARNIER.odpowiedź na pytanie konkursowe), a następnie wyrazić zgodę na przewarzanie danych osobowych 
zgodnie z Regulaminem, poprzez przesłanie kolejnej wiadomości tekstowej (SMS) o treści „ZGODA” w 
odpowiedzi na wiadomość tekstową (SMS) otrzymaną od Organizatora.   

4. Koszt wysłania każdej wiadomości tekstowej (SMS), o której mowa w § 3. ust. 3. Regulaminu stanowi kwotę 0,50 
zł (słownie: zero złotych pięćdziesiąt groszy) powiększoną o należny podatek VAT. 

5. Po przesłaniu wiadomości tekstowych (SMS), o których mowa w § 3. ust. 3. Regulaminu, Uczestnik otrzyma 
potwierdzenie zgłoszenia do Konkursu w postaci wiadomości tekstowej (SMS), przesłanej zwrotnie na numer 
telefonu komórkowego, z którego dokonano zgłoszenia. 

6. Pełną odpowiedzialność za treść wiadomości tekstowej (SMS), o której mowa w § 3. ust. 3. Regulaminu ponosi 
Uczestnik. Uczestnik może przesłać wyłącznie odpowiedź na pytanie konkursowe, do której posiada pełne i 
wyłączne prawa autorskie. Niedopuszczalne jest przesyłanie przez Uczestnika odpowiedzi na pytanie 
konkursowe, do których prawa przysługują osobom trzecim. 

7. Niedopuszczalne jest przesyłanie przez Uczestnika odpowiedzi na pytanie konkursowe, która zawiera treści 
bezprawne, obraźliwe, sprzeczne z obowiązującym prawem, propagujące przemoc, naganne moralnie, 
naruszające dobre obyczaje lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a także zawierającej treści 
reklamujące konkurentów Organizatora lub Fundatora, bądź towary lub usługi tych konkurentów. 

8. Organizatorowi przysługuje prawo do usunięcia zgłoszenia do Konkursu, co do którego poweźmie uzasadnione 
podejrzenie, iż zawarte w nim treści mogą stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw, w tym praw 
osobistych osoby trzeciej, bądź ich przesłanie jest niedopuszczalne zgodnie z postanowieniami § 3. ust. 6. lub 7. 
Regulaminu, a także zgłoszenia nieodpowiadającego warunkom określonym w § 3. ust. 3. Regulaminu. 

9. Uczestnik, którego zgłoszenie zostało usunięte na podstawie § 3. ust. 8. Regulaminu traci prawo udziału w 
Konkursie, a zgłoszenie udziału w Konkursie tego Uczestnika uważa się za nieważne. Uczestnikowi takiemu nie 
przysługuje zwrot kosztów wysłania wiadomości tekstowych (SMS), o których mowa w § 3. ust. 4. Regulaminu. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są 
sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, a w szczególności Uczestników, którzy: 
a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie, 
b) podejmowali lub podejmują próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń 

Konkursu albo wykorzystania jego luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jego działanie. 
c) wysłali wiadomość sms za pośrednictwem bramek sms, komunikatorów internetowych, a także 

stacjonarnych aparatów telefonicznych. 
11. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może 

kontaktować się z Uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie; podczas takiego 
kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego 
udziału w Konkursie. 

12. Laureatów Konkursu wyłoni w terminie 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu Komisja składająca się z 
przedstawiciela Organizatora i dwóch przedstawicieli Fundatora [dalej: „Komisja”]. 

13. Skład Komisji ustala Organizator, a przedstawiciel Organizatora kieruje pracami Komisji i ma decydujący głos w 
kwestiach spornych związanych z pracami Komisji. 

14. Komisja wybierze spośród Uczestników 15 laureatów Nagrody I Stopnia i 50 laureatów Nagrody II Stopnia, 
których odpowiedzi na pytanie konkursowe, udzielone zgodnie z § 3. ust. 3. Regulaminu, ocenione zostaną przez 
Komisję jako najbardziej interesujące, oryginalne i twórcze [dalej: „Laureat” lub łącznie „Laureaci”]. 

15. Komisja wybierze również 5 Laureatów rezerwowych, którym może zostać przyznana Nagroda II Stopnia pod 
warunkiem, że nagrodzeni Laureaci Nagrody I lub II Stopnia nie dopełnią warunków odebrania nagrody 
określonych w Regulaminie. 

16. Z zastrzeżeniem postanowień § 3. ust. 15. Regulaminu, każdemu z Laureatów Konkursu zostanie przyznana 
jedna nagroda, opisana w § 4. Regulaminu, przy czym Uczestnik, który dokonał więcej niż jednego zgłoszenia do 
Konkursu może zostać wybrany Laureatem zarówno jednej Nagrody I Stopnia, jak i jednej Nagrody II Stopnia. 

 
§ 4. NAGRODY 

1. Nagrodami w Konkursie są: 
a) Piętnaście sztuk suszarek Philips o wartości 366,90 złotych brutto każdy – Nagroda I Stopnia,  
b) pięćdziesiąt sztuk zestawów kosmetyków marki Garnier z serii Botanic Therapy, składających się z 

produktów z linii Botanic Therapy (szampon 400 ml – 2szt.,  maska do włosów 300 ml – 1 szt., odżywka do 



włosów 200 ml – 1 szt., olejek do włosów 150 ml – 1 szt.) o łącznej wartości 100,00 złotych brutto/zestaw – 
Nagroda II Stopnia. 

2. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) wydanie nagrody, o której mowa w § 4. ust. 1. Regulaminu, podlega 
opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości 
Nagrody. Fundator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem 
Nagród Laureatowi obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek 
dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda 
pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu 
wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Laureat oświadcza, że wyraża 
zgodę, aby kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona 
została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. 

3. Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 11 670,44 złotych (słownie: jedenaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt zł 
44/100). 

4. Nagrodzonym w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani do 
otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody określone w Regulaminie. 

 
§ 5. ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD 

1. W terminie 3 dni roboczych od wyłonienia Laureatów, Organizator skontaktuje się z Laureatami za 
pośrednictwem wiadomości tekstowej (SMS), przesłanej zwrotnie na numer telefonu komórkowego, z którego 
dokonano zgłoszenia do Konkursu, w celu poinformowania Laureata o przyznaniu nagrody. 

2. Laureat ma 7 dni od otrzymania wiadomości tekstowej (SMS), o której mowa w § 5. ust. 1. Regulaminu na 
zwrotne przesłanie wiadomości tekstowej (SMS) z danymi osobowymi: 
a) imię i nazwisko, 
b) adres korespondencyjny (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy i miasto), 
c) adresu e-mail. 

3. Po otrzymaniu danych osobowych Laureata, Organizator skontaktuje się z Laureatem za pośrednictwem 
wiadomości e-mail w celu: 
a) poproszenia o przesłanie potwierdzenia dokonania zakupu, o którym mowa w § 2. ust. 3. Regulaminu, w 

postaci czytelnego skanu paragonu potwierdzającego zakup, 
b) poproszenia o wypełnienie zgodnie z instrukcją i przesłanie Organizatorowi oświadczenia związanego z 

koniecznością uiszczenia podatku od osób fizycznych związanego z wydaniem nagrody. oraz wszelkich 
innych dokumentów wymaganych prawem lub Regulaminem dla wydania nagród, a także oświadczenia 
Laureata potwierdzającego zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. 

4. Laureat ma 7 dni od otrzymania wiadomości, o której mowa w § 5. ust. 3. Regulaminu, na wysłanie odpowiedzi 
za pośrednictwem wiadomości e-mail, na wskazany przez Organizatora adres, z załączonymi dokumentami, o 
których mowa w § 5. ust. 3. lit. a) i b) Regulaminu. 

5. Na żądanie Organizatora, Uczestnik zobowiązany jest okazać oryginalny paragon w celu ewentualnej weryfikacji 
uprawnienia do otrzymania nagrody. 

6. Brak odpowiedzi, a także niedotrzymanie któregokolwiek terminu lub warunku, o których mowa w § 5. ust. 2., 4. 
i 5. Regulaminu oznacza odrzucenie nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora, 
który może zadecydować o przyznaniu nagrody odpowiednio: 
a) Laureatowi Nagrody II Stopnia w miejsce Laureata Nagrody I Stopnia, który nie dopełnił warunków 

Regulaminu, 
b) Laureatowi rezerwowemu w miejsce Laureata Nagrody II Stopnia, który nie dopełnił warunków 

Regulaminu. 
7. Po wypełnieniu przez Laureata wszystkich formalności o których mowa w § 5. ust. 2., 4. i 5. Regulaminu, 

Organizator prześle nagrodę Laureatowi na własny koszt, na adres korespondencyjny podany zgodnie z § 5. ust. 
2. lit. b) Regulaminu, przesyłką kurierską w terminie 14 dni roboczych. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie Uczestnika Konkursu, które 
uniemożliwiają dostarczenie nagrody, to jest odmowę odbioru nagrody lub podanie nieprawidłowych danych, 
koniecznych celem doręczenia nagrody lub jej opodatkowania. 

9. Nagrody nieodebrane przez Laureata pozostają własnością Fundatora. 
10. Laureat zobowiązuje się do nieprzenoszenia roszczenia o wydanie nagrody na osobę trzecią. 
 

 
§ 6. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW 



1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) [dalej: „uodo”]. Podanie danych osobowych ma 
charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i odebrania nagrody. Każdej osobie 
przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych i ich poprawiania. Dane osobowe mogą być 
udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

2. Administratorem danych, w rozumieniu art. 7 uodo, danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundator, tj. 
L’Oréal Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 4. 

3. Administrator danych, w celu przeprowadzenia Konkursu, powierzy Organizatorowi na podstawie art. 31 uodo, 
przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu. 

4. 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. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie: numer telefonu, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
Konkursu przez okres jego trwania i ogłoszenia wyników Konkursu. 

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu, którzy wnieśli reklamacje w zakresie: imię i nazwisko, adres 
korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz dane zamieszczone w treści reklamacji, będą przetwarzane 
w celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej przez okres przedawnienia roszczeń. 

7. Dane osobowe Laureatów Konkursu w zakresie: numer telefonu, imię i nazwisko, adres korespondencyjny i 
adres poczty elektronicznej, będą przetwarzane w celu dostarczenia nagrody, w celach dowodowych przez czas 
przedawnienia roszczeń oraz w celu i przez okres wymagany przez przepisy prawa. 

 
§ 7. SWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1. Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.). Niniejszy 
Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. 
ustawy. 

2. Organizator udostępnia Uczestnikom usługę polegająca na dostępie do strony internetowej 
http://www.intermarche.pl i udostępnionych w ramach tej strony funkcjonalności, a także przesyłaniu do 
Uczestników, związanych z przeprowadzeniem Konkursu, krótkich wiadomości tekstowych (SMS) na numer 
telefonu komórkowego, z którego dokonano zgłoszenia do Konkursu oraz korespondencji e-mail na adres poczty 
elektronicznej podany zgodnie z § 5. ust. 2. lit. c) Regulaminu. 

3. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator, Uczestnik powinien 
dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne: 
a) telefon komórkowy umożliwiający wysyłanie i odbieranie krótkich wiadomości (SMS), 
b) komputer z internetową przeglądarką WWW, 
c) połączenie z siecią Internet, 
d) aktywny adres poczty elektronicznej, 
e) poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna. 

4. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie przez Uczestnika z 
usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści 
przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych 
odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także umożliwia jednoznaczną identyfikację stron usługi 
świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych 
wypadkach, Organizator może powiadomić o nich Uczestnika poprzez informację na stronie internetowej 
http://www.intermarche.pl. 

5. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych 
drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne: 
a) kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem, 
b) zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem. 

6. Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem lub akceptacja przez Uczestnika 
Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem Umowy. 

7. Zgoda Uczestnika na korzystanie z objętych Regulaminem usług świadczonych drogą elektroniczną może być w 
każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej w oparciu o 
niniejszy Regulamin dokonuje się na podstawie prośby Uczestnika o usunięcie z bazy danych. Dokonane przez 
Uczestnika zgłoszenie do udziału w Konkursie staje się nieważne z chwilą cofnięcia przez Uczestnika zgody na 
świadczenie usług drogą elektroniczną. 

8. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 9. Regulaminu. 



9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 
zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 
§ 8. PRAWA AUTORSKIE 

1. Poprzez fakt zgłoszenia do Konkursu Uczestnik gwarantuje, że przysługują mu wszelkie prawa własności 
intelektualnej do odpowiedzi na pytanie konkursowe przesłanych zgodnie z § 3. ust. 3. Regulaminu [dalej: 
„Utwór”], w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że Utwór jest przejawem 
oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie był dotychczas nigdzie publikowany, jak również nie jest 
obciążony prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich. 

2. Uczestnik udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi oraz 
Fundatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Utworu. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do 
korzystania z Utworu na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, a w szczególności: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Utworu, w 

tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, 

użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, 
c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w § 8. ust. 2. lit. b) powyżej – publicznego 

wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego 
udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym (w szczególności poprzez Internet), niezależnie od ich liczby oraz formy, częstotliwości, miejsca i 
czasu dostępu. 

3. Organizator oraz Fundator zastrzega sobie prawo do wykorzystania Utworów dla celów wewnętrznych, 
archiwalnych oraz szkoleniowych, a Uczestnik zgadza się na publikację, jak również do dokonania zmian, 
modyfikacji, w tym skrótów i korzystania z tak zmienionych Utworów w zakresie wskazanym powyżej. 

4. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz 
zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do 
Organizatora i jego następców. Oznaczanie Utworu nazwiskiem (pseudonimem) ich twórcy zależy od uznania 
Organizatora, na co Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę. 

 
§ 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu, muszą być pod rygorem nieważności złożone na piśmie 
w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na adres siedziby Organizatora lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres garnier@plej.pl  

2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji złożonej na piśmie decyduje data stempla pocztowego placówki 
pocztowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty elektronicznej 
data wysłania wiadomości na adres Organizatora wskazany w § 9. ust. 1. Regulaminu. Reklamacja powinna 
zawierać informację, że dotyczy konkursu „Energia z natury”, dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres 
korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. 

3. Reklamacje złożone po terminie i reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w § 9. ust. 2. 
Regulaminu nie będą rozpatrywane. 

4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie 
powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail 
podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą na podany adres. 

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, co nie wyklucza dochodzenia przez Uczestnika 
swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

6. W przypadku uwzględnienia reklamacji terminy wymienione wcześniej w Regulaminie będą ustalane 
indywidualnie z Uczestnikiem. 

 
§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz inne 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

2. Regulaminu wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2018 roku. 


