REGULAMIN KONKURSU
„X-LECIE KWEJKA”

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „X-LECIE KWEJKA” (zwanego dalej: Konkursem) jest
spółka Cube Investments spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-941), przy ul.
Palisadowej 20/22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000379765, posiadająca NIP: 6772355060 i REGON: 121470203 (zwana dalej:
Organizatorem).
2. Konkurs przeprowadzany jest w trybie określonym w przepisach art. 919-921 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Konkurs nie stanowi gry losowej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
3. Konkurs trwa od dnia 10 grudnia 2020 roku do dnia 10 stycznia 2021 roku (dalej jako:
Okres trwania Konkursu). W tym okresie możliwe jest zgłaszanie udziału w
Konkursie.
4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

§2
Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej: Uczestnikami Konkursu) mogą być osoby
fizyczne, będące zarejestrowanymi użytkownikami serwisu www.kwejk.pl (dalej jako:
Serwis), które zrealizowały łącznie wszystkie czynności, o których mowa w § 3 ust. 1
poniżej, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. W zakresie nagrody, o której mowa w § 5 ust. 2 poniżej, Uczestnikiem Konkursu może
być wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do
czynności prawnych.

§3
Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest podjęcie przez Uczestników Konkursu
łącznie następujących czynności:
a. wejście na stronę internetową Konkursu (www.kwejk.pl/x-lecie);
b. wypełnienie przez Uczestnika Konkursu wszystkich pól formularza udziału w
konkursie oznaczonych jako obowiązkowe;
c. odpowiedź przez Uczestnika Konkursu na pytanie konkursowe: „Za co lubisz
Kwejka po tych 10 latach?” (dalej jako: Zadanie Konkursowe);

d. zapoznanie się przez Uczestnika Konkursu z niniejszym regulaminem oraz z
polityką przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu na potrzeby
jego udziału w Konkursie;
e. wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na udział w Konkursie oraz na
przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby jego udziału w Konkursie;
f. akceptacja przez Uczestnika Konkursu niniejszego regulaminu.
2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie Zadania Konkursowego.
3. Spośród Uczestników Konkursu wyłonieni zostaną laureaci Konkursu, uzyskujący
prawo do otrzymania nagród, o których mowa w § 5 poniżej.
4. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy.

§4
Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Po zakończeniu Okresu trwania Konkursu nadesłane przez Uczestników Konkursu
Zadania Konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową (dalej jako:
Komisja Konkursowa) składającą się z osób powołanych przez Organizatora.
2. Kryterium oceny Zadań Konkursowych będzie kreatywność i nietuzinkowość
udzielonych w ich ramach odpowiedzi.
3. Komisja Konkursowa jest samodzielna i niezależna w ocenie Zadania Konkursowego
według kryteriów wskazanych w ust. 2 powyżej.
4. Komisja Konkursowa, dokonując oceny Zadań Konkursowych, ustala klasyfikację
najlepiej ocenionych zadań Konkursowych, przyznając ich autorom poszczególne
miejsca w klasyfikacji, począwszy od miejsca pierwszego.
5. Za najlepiej ocenione Zadanie Konkursowe uważa się to, które otrzymało najwięcej
głosów członków Komisji Konkursowej.
6. O rozstrzygnięciu Konkursu Organizator poinformuje Uczestników Konkursu
sklasyfikowanych przez Komisję Konkursową na miejscach od 1 (pierwszego)
do 30 (trzydziestego) (dalej jako: Laureaci Konkursu) (pierwsze miejsce zajmuje
osoba, której Zadanie Konkursowe zostało ocenione przez Komisję Konkursową
najwyżej) w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres wskazany przez Uczestnika
Konkursu w zgłoszeniu udziału w Konkursie. Lista laureatów zostanie również
opublikowana na stronie konkursowej z wykorzystaniem nicka laureatów.
7. Informacja, o której mowa w ust. 6 powyżej, zostanie przekazana Laureatom Konkursu
w terminie 10 dni od zakończenia Okresu Trwania Konkursu.
8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich środek
odwoławczy.

§5
Nagrody

1. Laureaci Konkursu otrzymują od Organizatora nagrody (zwanej dalej: Nagrodami).
2. Laureat Konkursu, sklasyfikowany przez Komisję Konkursową na 1 (pierwszym)
miejscu, w ramach Nagrody uzyskuje prawo do otrzymania od Organizatora nagrody

głównej – samochodu osobowego marki Volkswagen Passat, silnik 1.9 TDI, rok
produkcji 2000, o wartości 6.000 złotych (dalej jako: Bryka Janusza) oraz kwoty 666
złotych na pokrycie podatku od nagród.
3. Laureaci Konkursu, sklasyfikowaniu przez Komisję Konkursową na miejscach od 1
(pierwszego) do 3 (trzeciego) otrzymują od Organizatora nagrody w postaci vouchera
na zakupy w serwisie www.superprezenty.pl o wartości odpowiednio dla miejsc 1-3:
299 złotych, 119 złotych, 119 złotych (dalej jako: Prezent dla Janusza) oraz kwotę
odpowiednio dla miejsc 1 – 3: 33,22 złotych, 13,22 złotych, 13,22, złotych.
4. Laureaci Konkursu, sklasyfikowani przez Komisję Konkursową na miejscach od 1
(pierwszego) do 30 (trzydziestego) otrzymują od Organizatora nagrody w postaci
zestawu klapków i skarpet kubota oraz koszulki z limitowanej edycji urodzinowej w
uniwersalnym rozmiarze M o wartości 200 złotych (dalej jako: Zestaw Janusza) oraz
kwotę 22,22 złotych.
5. Pieniężna część Nagród zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku
dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie
odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez
organizatora.
6. Prezent dla Janusza zostanie przesłany Laureatowi Konkursu w wiadomości e-mail,
na adres e-mail podany przez Laureata przy zgłoszeniu jego udziału w Konkursie, wraz
z informacją, o której mowa w § 4 ust. 5 powyżej.
7. Zestaw Janusza zostanie przesłany drogą pocztową po uprzednim telefonicznym
potwierdzeniu z Laureatem rozmiaru stopy.
8. Zasady wykorzystania voucherów stanowiących Prezent dla Janusza określają
odpowiednie regulaminy serwisu www.superprezent.pl.
9. Wszelkie reklamacje związanie z niewłaściwym działaniem lub wadami Prezentu dla
Janusza i Zestawu Janusza należy zgłaszać administratorom serwisów
www.superprezenty.pl i www.kubotastore.pl, zgodnie z procedurą reklamacyjną
określoną w regulaminach tych serwisów.
10. Nagrody nie podlegają wymianie.
11. Nagroda nie może być przekazana Laureatowi Konkursu w formie ekwiwalentu
pieniężnego.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność otrzymania przez Laureata
Konkursu Nagrody, jeśli wynika ona z podania przez Laureata Konkursu w zgłoszeniu
jego udziału w Konkursie błędnych lub nieprawdziwych danych, potrzebnych do
otrzymania Nagrody przez Laureata Konkursu.
13. W przypadku, gdy Laureat Konkursu z jakichkolwiek przyczyn nie odbierze przyznanej
mu Nagrody, prawo do tej Nagrody nie przechodzi na kolejnego najwyżej ocenionego
przez Komisję Konkursową Uczestnika Konkursu.
14. Do Nagrody, o której mowa w ust. 2 powyżej, stosuje się przepisy niniejszego
paragrafu, o ile przepisy § 6 poniżej nie stanowią inaczej.

§6
Bryka Janusza
1. Laureat Konkursu, który uzyskał prawo do otrzymania od Organizatora Bryki Janusza
(dalej jako: Zwycięzca Konkursu), zostanie dodatkowo poinformowany w wiadomości
e-mail, wysłanej na adres e-mail podany przez niego przy zgłoszeniu uczestnictwa w
Konkursie, o sposobie, terminie, miejscu i warunkach otrzymania Bryki Janusza.

2. Przy odbiorze od Organizatora Bryki Janusza Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest
podpisać protokół odbioru Bryki Janusza, sporządzony według wzoru stanowiącego
załącznik do niniejszego regulaminu.
3. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie posiada pełnej zdolności do czynności
prawnych, protokół odbioru Bryki Janusza powinien być podpisany również przez
przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy Konkursu.
4. Organizator przy przekazaniu Zwycięzcy Konkursu Bryki Janusza ma prawo do
weryfikacji wskazanych przez Zwycięzcę Konkursu danych osobowych, w tym w
szczególności do wglądu do dokumentu tożsamości Zwycięzcy Konkursu lub jego
przedstawiciela ustawowego.
5. Podpisując protokół odbioru Bryki Janusza Zwycięzca Konkursu potwierdza odbiór
Bryki Janusza.
6. Do przejścia własności Bryki Janusza na Zwycięzcę Konkursu dochodzi z chwilą
podpisania przez Zwycięzcę Konkursu i przedstawiciela Organizatora protokołu
odbioru Bryki Janusza, przekazania Zwycięzcy Konkursu kluczyków do Bryki Janusza
oraz przekazania mu dowodu rejestracyjnego Bryki Janusza i polisy OC.
7. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany we własnym zakresie zarejestrować oraz
ubezpieczyć Brykę Janusza.
8. Jeżeli Zwycięzca Konkursu mieszka na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zobowiązany jest on we własnym zakresie pokryć wszelkie należności
publicznoprawne, w tym celne związane z przewiezieniem i zarejestrowaniem Bryki
Janusza w miejscu stałego zamieszkania Zwycięzcy Konkursu.
9. Organizator nie odpowiada za wady Bryki Janusza ani za szkody wyrządzone
Zwycięzcy Konkursu wskutek istnienia wad Bryki Janusza, chyba że o istnieniu danej
wady Bryki Janusza wiedział i jej istnienie podstępnie zataił przed Zwycięzcą Konkursu.
10. Organizator nie odpowiada za szkody poniesione przez Zwycięzcę Konkursu lub
innego użytkownika Bryki Janusza w związku z korzystaniem z Bryki Janusza, w tym
w szczególności nie ponosi on odpowiedzialności za szkody wywołane wypadkami lub
kolizjami drogowymi z udziałem Bryki Janusza ani za uszczerbki poniesione przez
Zwycięzcę Konkursu lub innego użytkownika Bryki Janusza w związku z poruszaniem
się Bryką Janusza bez uprawnień, wymaganych przepisami prawa.
11. W razie nieodebrania przez Zwycięzcę Konkursu Bryki Janusza zgodnie ze
wskazaniami niniejszego paragrafu z jakichkolwiek przyczyn, Bryka Janusza według
uznania Organizatora bądź pozostaje jego własnością, bądź też prawo do jej
otrzymania przechodzi na kolejnego najwyżej ocenionego przez Komisję Konkursową
Laureata Konkursu, o czym Laureat ten zostanie poinformowany w wiadomości e-mail,
wysłanej na adres e-mail podany przy zgłoszeniu udziału tego Laureata Konkursu w
Konkursie. Do osoby, o której mowa w niniejszym paragrafie, stosuje się odpowiednio
postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące Zwycięzcy Konkursu.

§7
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, podanych przez nich w
związku z ich udziałem w Konkursie, jest Organizator.
2. W ramach Konkursu Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników
Konkursu:
a. imię i nazwisko;

b. adres e-mail;
c. telefon kontaktowy;
d. adres korespondencyjny (w odniesieniu do Laureatów Konkursu).
(dalej jako: Dane osobowe).
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora w celu:
a. ustalenia katalogu osób biorących udział w Konkursie;
b. przekazania Laureatom Konkursu informacji o uzyskanej Nagrodzie;
c. przekazania Laureatom Konkursu Nagród.
4. Podstawą przetwarzania Danych osobowych są:
a. art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (dalej jako: RODO) – w zakresie,
w jakim przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia
Konkursu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
b. art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w zakresie, w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, jakim
jest prowadzenie działań marketingowych związanych z Konkursem oraz
działalnością Serwisu.
5. Pozostałe zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu zostały
określone w Regulaminie Serwisu, dostępnym pod adresemhttps://kwejk.pl/regulamin.

§8
Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia przez Organizatora usługi drogą
elektroniczną.
2. Usługą świadczona przez Organizatora drogą elektroniczną jest udostępnienie strony
internetowej Serwisu do uczestnictwa w Konkursie, na zasadach określonych w
niniejszym regulaminie.
3. Usługi, o których mowa w niniejszym paragrafie, świadczone są nieodpłatnie, przez
Okres Trwania Konkursu oraz przez czas potrzebny do odebrania przez Laureatów
Konkursu Nagród.
4. Pozostałe zasady świadczenia przez Organizatora usług drogą elektroniczną zostały
określone
w
Regulaminie
Serwisu,
dostępnym
pod
adresem:
https://kwejk.pl/regulamin.
§9
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu jest warunkiem udziału w Konkursie.
3. Uczestnik Konkursu może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie,
informując o tym Organizatora w wiadomości e-mail wysłanej na adres:
biuro@kwejk.pl.

