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REGULAMIN KONKURSU 

„BLOG W CAFESENIOR.PL" 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Blog w CafeSenior.pl" (dalej: „Konkurs") jest 

Pharma Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. 

Zbąszyńskiej nr 3, 91-342 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000321925, o kapitale zakładowym w 

wysokości 2 500 000 zł, NIP 947-197-58-69 (dalej „Organizator"). 

2. Konkurs jest ogłaszany, organizowany i przeprowadzany za pośrednictwem strony 

internetowej www.cafesenior.pl/konkurs (dalej: „Strona Internetowa"). Wszelkie treści 

związane z Konkursem, w tym Regulamin i ogłoszenie o Konkursie, dostępne są na Stronie 

Internetowej. Administratorem Strony Internetowej jest Organizator. 

3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin") jest wiążący dla Organizatora, oraz Uczestników 

Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki 

Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa 

wyłącznie Regulamin. 

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, jak również grą, w której wynik jest zależny od przypadku 

w żadnej z form przewidzianych w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 612 z późn. zm.). 

5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w 

Regulaminie. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.  

 

§ 2 Przedmiot i czas trwania Konkursu 

 

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 20 października 2015 r. od godz. 12:00 i kończy się w dniu 

14 grudnia 2015 r. o godz. 23:59.  

2. Konkurs składa się z dwóch etapów i polega na:  

1) przesłaniu za pośrednictwem formularza znajdującego się na Stronie Internetowej 

zgłoszenia do konkursu, zawierającego imię, nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika, 

autorski opis pomysłu na blog oraz dołączony plik z przykładowym tekstem 

autorskiego bloga w formacie PDF, DOC, DOCX albo TXT nie dłuższym niż 4000 

znaków ze spacjami (dalej: „Pomysł Na Blog”), („Etap pierwszy”); 

2) dodawaniu wpisów na spersonalizowanym blogu, założonym na stronie 

internetowej www.cafesenior.pl („Etap Drugi”). 

3. Autorski opis pomysłu na blog oraz przykładowy tekst autorskiego bloga zawarte w Etapie 

pierwszym, o którym mowa w ust. 2 pkt 1), oraz wszelkie wpisy na blogu dodawane w Etapie 

Drugim stanowią Pracę Konkursową. Praca Konkursowa powinna być wykonana 

samodzielnie i nie może naruszać praw autorskich  i dóbr osobistych osób trzecich. 

 

§ 3 Uczestnictwo w Konkursie 

 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne urodzone w roku 1955 lub 

starsze, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób 

zatrudnionych u Organizatora na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej.  

http://www.cafesenior.pl/
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2. Osoba, o której mowa w ust. 1, przystępuje do Konkursu poprzez łączne wykonanie w 

okresie od dnia 20 października 2015 r. od godz. 12:00 do 10 listopada 2015 r. do godziny 

23:59 

następujących czynności (dalej: „Zgłoszenie"):  

1) wejście na Stronę Internetową i wypełnienie formularza zawierającego imię, 

nazwisko oraz adres e-mail;  

2) złożenie oświadczenia, że Praca Konkursowa została wykonana samodzielnie i nie 

narusza praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich; 

3) złożenie oświadczenia zawierającego akceptację Regulaminu Konkursu, 

4) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w 

zakresie przewidzianym w Regulaminie, 

5) Przesłanie Pomysłu na Blog o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 

3. Osoba, o której mowa w ust. 1, która dokona Zgłoszenia zgodnie z niniejszym § 3 zwana 

jest dalej: „Uczestnikiem”. 

4. Kontroli spełnienia warunków udziału w Konkursie określonych w §3 ust. 1 i ust. 2 

Regulaminu Konkursu dokonuje Jury, powołane przez Organizatora. Jury nie zakwalifikuje 

do Konkursu Pracy Konkursowej w przypadkach: 

1) złożenia Pracy konkursowej przez osobę, która nie może być Uczestnikiem 

Konkursu zgodnie z postanowieniami §3 ust. 1 Regulaminu Konkursu, 

2) nie spełnienia przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków 

uczestnictwa w Konkursie określonych w §3 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Konkursu, 

3) złożenia do Konkursu Pracy Konkursowej nieczytelnej lub zawierającej treści 

sprzeczne z prawem, wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy 

też propagujące przemoc, pornograficzne, uznane powszechnie za naganne moralnie, 

społecznie niewłaściwe, 

  

§ 4 Przebieg Konkursu. 

 

1. Etap Pierwszy Konkursu rozpoczyna się 20 października 2015 r. poprzez jego ogłoszenie 

na Stronie Internetowej o godzinie 12:00 i trwa do 10 listopada 2015 r. do godziny 23:59. 

2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Jury przystąpi do oceny Prac 

Konkursowych – Pomysłów na Bloga-  nadesłanych przez Uczestników Konkursu w ramach 

Zgłoszenia. 

3. Spośród Pomysłów na Bloga Jury wyłoni 10 (dziesięć), które w ocenie Komisji 

Konkursowej cechuje największa kreatywność i oryginalność. 

4. Dziesięcioro Uczestników Konkursu, których Pomysły na Bloga i przykładowy tekst notki 

zostały wybrane przez Jury jako cechujące się największą kreatywnością i oryginalnością, 

zostaną zaproszone do Etapu Drugiego. 

5. Ogłoszenie wyników Etapu Pierwszego Konkursu następuje poprzez opublikowanie listy 

finalistów na Stronie Internetowej w dniu 13 listopada 2015 r. do godz. 16:00.  

6. Etap Drugi konkursu rozpoczyna się po ogłoszeniu wyników Etapu Pierwszego i trwa do 

dnia 14 grudnia 2015 r. do godziny 23:59. 

7. W Etapie Drugim Uczestnicy publikują wpisy na spersonalizowanych blogach 

przygotowanych na www.cafesenior.pl.  

8. Podczas Etapu Drugiego Uczestnicy są zobowiązani opublikować co najmniej 2 wpisy na 

blogu, nie krótsze niż 1500 znaków. 

9. Po zakończeniu Etapu Drugiego Jury wśród Uczestników – finalistów, którzy spełnili 

warunek opisany w ust. 8 powyżej wybierze Zwycięzcę i Osoby Wyróżnione. 

10. Ogłoszenie wyników Etapu Drugiego Konkursu nastąpi poprzez opublikowanie listy 

finalistów na Stronie Internetowej w dniu 18 grudnia 2015 r. do godz. 16:00 

http://www.cafesenior.pl/
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11. Jury oceniać będzie Pracę Konkursowe pod względem ich wartości merytorycznych,  

kreatywności i oryginalności. 

  

§ 5 Nagrody. 

 

 1. W Konkursie, po zakończeniu Etapu Drugiego zostaną przyznane następujące nagrody 

(dalej: „Nagrody"):  

1) 1 nagroda główna  –  laptop Dell Inspiron 5749 o wartości 1800 zł (dalej: „Nagroda 

Główna") – dla Zwycięzcy Konkursu;  

2) 3 nagrody za pierwsze wyróżnienia – smartfony myPhone Halo X o wartości 249 zł 

każdy (dalej: „ I Nagrody Wyróżnienia") – dla trzech Osób Wyróżnionych (po jednym 

dla każdej z Osób Wyróżnionych).  

3) 5 nagród  za drugie wyróżnienia  – zestawy urządzeń Microsoft  (klawiatura Sculpt 

Comfort + myszka Wireless Mouse 5000)  o wartości 300 zł każdy (dalej: „II Nagrody 

Wyróżnienia”)  dla kolejnych pięciu Osób Wyróżnionych (po jednym dla każdej z 

Osób Wyróżnionych). 

2. Dodatkowo, każdy z 10 finalistów Etapu Drugiego otrzyma roczny pakiet do monitoringu 

Internetu monitori.pl o wartości 1.896 zł każdy. 

3. Każdy Uczestnik - finalista, poza Nagrodą Główną lub Nagrodą Wyróżnienia, otrzyma 

dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 % wartości Nagrody Głównej lub Nagrody 

Wyróżnienia w zaokrągleniu do pełnych złotych. Ta dodatkowa nagroda pieniężna zostanie 

potrącona przez Organizatora na poczet 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób 

fizycznych od przekazanych w Konkursie Nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. 

Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od łącznej wartości Nagrody Głównej lub Nagrody 

Wyróżnienia oznacza, że dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie wydawana Zwycięzcy.  

4. Zwycięzcy i Osobom Wyróżnionym w Konkursie  nie przysługuje prawo zamiany Nagrody 

określonej w ust. 1 na inne nagrody rzeczowe, świadczenia lub ekwiwalent pieniężny. 

Niedopuszczalne jest przeniesienie prawa do Nagrody na osoby trzecie. 

5. Uczestnik Konkursu ma prawo zrezygnować z przyznanej Nagrody. O rezygnacji z 

nagrody Uczestnik Konkursu zobowiązany jest poinformować Organizatora w formie 

pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia  2015r. 

6. Nagroda nieodebrana przez Uczestnika Konkursu ulega przepadkowi. 

7. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.  

 

§ 6 Jury 

 

1. Jury  składa się z 3 członków powoływanych przez Organizatora.  

2. Członkowie Jury nie mogą wziąć udziału w Konkursie.  

3. Werdykt Jury wyłaniający Zwycięzcę i Osoby Wyróżnione  jest ostateczny.  

 

§ 7 Szczegółowe zasady i warunki prawne Konkursu. 

  

1. Przesłanie Zgłoszenia i akceptacja Regulaminu, oznacza, że Uczestnik oświadcza, że 

przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do Prac 

Konkursowych. 

2. Z chwilą Zgłoszenia do udziału w Konkursie i przesłania Prac Konkursowych, będących 

utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 

1994 roku, Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania z nich (w 

sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, w szczególności choć 
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niewyłącznie w portalu www.cafesnior.pl, w wydawnictwach i pozostałych mediach 

Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie egzemplarzy 

utworów każdą znaną w dacie zawarcia niniejszej umowy techniką, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

b) wprowadzenie do pamięci komputera,  

c) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania obrazu i 

tekstu za pomocą nośników, nie wyłączając nośników cyfrowych, w tym 

powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie treści składających się na Prace 

Konkursową, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu, 

d) wykorzystanie do celów marketingowych i promocji, w tym reklamy 

Organizatora,  

e) inne przypadki rozpowszechniania Prac Konkursowych, w tym wyświetlanie Prac 

Konkursowych i ich utrwaleń, dokonywanie opracowań, w tym prawo 

dokonywania, edycji, obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i 

modyfikacji, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z 

określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również 

wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań. 

f) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  

3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na 

prezentowanie Prac Konkursowych na stronach internetowych i wydawnictwach 

należących do Organizatora, oraz na oznaczenie autorstwa Prac Konkursowych, z 

zastrzeżeniem oznaczenia ich imieniem i nazwiskiem Uczestnika. 

4. Ponadto, Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie przez 

Organizatora z Prac Konkursowych zgodnie z Regulaminem.  

5. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników Konkursu w Pracach Konkursowych 

jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają 

jakiekolwiek prawa bądź dobra osób trzecich, w szczególności treści wulgarnych, 

dyskryminujących, propagujących przemoc, spożywanie alkoholu, palenie papierosów itp. 

Zgłoszenie zawierające takie treści podlega wykluczeniu z Konkursu.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Prac Konkursowych pod kątem 

zawartości treści, o których mowa powyżej w ust. 5, a w razie stwierdzenia takich treści, do 

wykluczenia ich z Konkursu na każdym jego etapie, oraz po jego zakończeniu, w tym prawo 

do pozbawienia Uczestnika Konkursu, który je zgłosił prawa do przyznanej mu na podstawie 

takiego Zgłoszenia Nagrody.  

 

§ 8 Polityka Prywatności 

 

1. Podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne 

w celach związanych z udziałem w Konkursie. Dane te będą przetwarzane zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,(Dz. U. z 2014 

poz. 1182 z późn. zm.), (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych"). Uczestnik ma prawo 

wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.  

3. Uczestnik wyraża zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora 

Prac Konkursowych w związki z udziałem w Konkursie, we wszelkich ogłoszeniach o 

konkursie i informacjach o jego wynikach. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
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osobowych przez Organizatora umieszczonych w Zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i 

realizacji Konkursu. 

 

§ 9 Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni 

zgłaszać pisemnie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do dnia 23 

grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem, że za termin zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla 

pocztowego placówki nadawczej. Reklamacja zgłoszona po terminie nie wywołuje skutków 

prawnych. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika 

Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, jak również być przesłana listem 

poleconym na adres Organizatora albo złożona w siedzibie Organizatora za pokwitowaniem. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Jury, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich 

otrzymania przez Organizatora. 

4. O decyzji Jury w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony 

listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, w terminie 7 dni od dnia 

rozpatrzenia reklamacji. 

 

§ 10 Postanowienia końcowe 

 

 1.  Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności:  

a) za treści Prac Konkursowych zgłaszanych do Konkursu przez Uczestników;  

b) w przypadku niemożliwości kontaktu ze Zwycięzcą oraz Osobami Wyróżnionymi w 

Konkursie z powodu podania przez nich nieprawdziwych lub błędnych danych.  

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą 

rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd powszechny. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym 

Regulaminie Konkursu oraz w odpowiednich przepisach prawa. Wszelkie informacje o 

Konkursie dostępne są w siedzibie Organizatora. 

5. W przypadku powzięcia wiadomości przez Organizatora, że zwycięska lub wyróżniona Praca 

Konkursowa narusza prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich, Uczestnik Konkursu - 

finalista zobowiązany jest do zwrotu Organizatorowi wydanej nagrody w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania wezwania od Organizatora. Zwrot nagrody w przypadku określonym w 

zdaniu poprzednim nie zwalnia Uczestnika Konkursu - finalisty z odpowiedzialności na 

zasadach ogólnych, przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie na 

potrzeby uczestnictwa Uczestnika Konkursu w Konkursie na zasadach określonych w 

Regulaminie Konkursu. 

7. Wszelkie informacje na temat Konkursu można  uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod 

adresem e-mail: konkurs@cafesenior.pl  

8. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej oraz w siedzibie Organizatora.   

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu. Odwołanie Konkursu wymaga 

ogłoszenia na Stronie Internetowej, w siedzibie Organizatora oraz zawiadomienia w formie 

pisemnej Uczestników Konkursu na adresy poczty elektronicznej podane w Zgłoszeniu.  


