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REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POD NAZWĄ 

„Świętuj Dzień Budowlańca z Ytong!” 
 
 

 

  

 
§ 1 

Organizator 
 
Organizatorem konkursu „Świętuj Dzień Budowlańca z Ytong!” (zwanego dalej „Konkursem”) 
jest Xella Polska sp. z  o.o. z siedzibą w Warszawie 02-146, ul. 17 Stycznia 146 wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000303162 (zwana dalej „Organizatorem”). 
 
 

§ 2 
Czas trwania Konkursu 

 
1. 1.Konkurs prowadzony będzie na portalu społecznościowym 

www.facebook.com/budowane - Ytong Silka Polska (zwanym dalej „Portalem”), 
a rozpocznie się w dniu 23.09.2016 roku i będzie trwać do dnia 27.09.2016 roku do 
godz. 12.00. 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Portalu 27.09.2016 roku do godz. 15.00. 
3. Nagrody w Konkursie będą wręczane w terminie do 31 października 2016 r. 

 
 

§ 3 
Zasady Konkursu 

 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
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2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także członkowie ich 
najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo). 

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest polubienie Portalu (profilu 
Organizatora: www.facebook.com/budowane) oraz skomentowanie konkursowego 
wpisu w formie hasła wskazanego w ust. 5 niniejszego paragrafu, do dnia 27.09.2016 
r. do godz. 12:00. 

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest akceptacja i przestrzeganie niniejszego 
Regulaminu.  

5. Zadaniem Uczestnika jest skomentowanie wpisu konkursowego opublikowanego na 
Portalu w formie hasła konkursowego (zwanego dalej „Hasłem”). Hasło musi 
dotyczyć tytułu konkursu i odpowiadać na zadanie konkursowe: „Złóż życzenia 
Budowlańcom w dniu ich święta!”. Hasło musi składać się z minimum jednego słowa 
i maksimum 200 znaków ze spacjami. Hasło musi w pomysłowy i/lub żartobliwy 
sposób odpowiadać na konkursowe zadanie. 

6. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie przez Organizatora na Portalu, 
przesłanego przez Uczestnika Hasła, w celu prowadzenia Konkursu, bez ograniczeń 
czasowych.  

7. Dwie nagrody przyzna powołane przez Organizatora Jury (dalej zwane Jury). Jury 
składać się będzie z dwóch osób spośród pracowników Działu Marketingu Xella 
Polska: Tomasza Malkowskiego i Pauli Mędrzykowskiej. Jury dokona wyboru dwóch 
zwycięzców, których konkursowe Hasła najlepiej spełnią kryteria określone w §3, 
pkt.5 niniejszego regulaminu. 

8. Wybór Zwycięzców nastąpi w następujący sposób: 
a) Jury wybierze 2 najlepsze Hasła  z przesłanych zgłoszeń konkursowych, czyli dwóch 

zwycięzców Konkursu, z których każdy otrzyma równorzędną nagrodę określoną w 
§4 niniejszego regulaminu.  

b) Jedno najlepsze hasło zostanie wybrane poprzez Internautów (tzw. nagroda 
internautów) – za najlepsze hasło uznaje się takie, które otrzyma najwięcej polubień 
na Portalu Organizatora. W przypadku, gdyby w momencie zakończenia konkursu 
kilka haseł miało równą ilość polubień – ostatecznego wyboru dokonuje spośród 
nich Jury. Zwycięzca nagrody internautów otrzymuje równorzędną nagrodę jak 
zwycięzcy  wybrani przez Jury, czyli nagrodę określoną w §4 niniejszego regulaminu.  

 
 

§ 4 
Nagrody 

 
1. W konkursie zostanie wytypowanych 3 Zwycięzców, zgodnie z zasadami określonymi 

w § 3 ust. 8 niniejszego regulaminu. 
2. Każdy ze Zwycięzców otrzyma komplet gadżetów dla budowlańców (miarka, ołówek 

budowlany, okulary ochronne, czapka, torba z nadrukiem Ytong). 
3. Nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na równowartość pieniężną ani na inne 

nagrody.  
4. Warunkiem otrzymania Nagrody jest spełnienie przez Zwycięzcę wszystkich 
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postanowień niniejszego Regulaminu.  
 
 

§ 5 
Wręczenie nagrody 

 
1. W związku z przedmiotowym Konkursem Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne 

rozpowszechnianie, przetwarzanie jego imienia, nazwiska (lub nicku pod jakim 
występuje na portalu facebook) i wizerunku przez Organizatora  w celach 
edukacyjnych i reklamowo-marketingowych. 

2. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygraniu nagrody przez przedstawiciela 
Organizatora w wiadomości elektronicznej wysłanej na konto profilu Zwycięzcy na 
portalu społecznościowym Facebook. Brak odpowiedzi na wiadomość w ciągu 2 dni  
roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji na konto profilu zwycięzcy na 
portalu Facebook powoduje utratę prawa do Nagrody i przepadek Nagrody. Nagroda 
zostanie przekazana kolejnej osobie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:  
a) nieprawidłowości leżące po stronie uczestnika w procesie rejestracji jako 

użytkownik na portalu społecznościowym Facebook.,  
b) za niemożność skontaktowania się z uczestnikiem, 
c) za zmianę danych osobowych, uniemożliwiającą skontaktowanie się z uczestnikiem, 

i związany z tym przepadek nagrody,  
d) nie dojście do uczestnika prawidłowo wysłanego powiadomienia o wygranej 

i związany z tym przepadek nagrody.  
4. Uczestnik nie może przenieść prawa do przyznanej nagrody na osoby trzecie, chyba, 

że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę. 
5. Nagroda zostanie wysłana kurierem w terminie do 31 lipca 2016 r. na adres podany 

przez Zwycięzcę – pod warunkiem, że adres ten znajduje się na terenie 
Rzeczpospolitej Polski. 

 
 

§ 6 
Odpowiedzialność organizatora 

 
1. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych 

mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie 
postanowienia niniejszego regulaminu. 

2. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez uczestników 
Konkursu w procesie rejestracji konta jako użytkownik na portalu społecznościowym 
Facebook. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości 
w powyższym zakresie, w tym za przypadki zarejestrowania się jako uczestnicy przez 
osoby nieuprawnione. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości 
w działaniu sieci internetowej, w działaniu systemów informatycznych Facebook, 
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w szczególności z winy operatorów połączeń internetowych lub uczestnika. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo w trakcie trwania Konkursu do wykluczenia 

z udziału w nim, w tym odmówić przyznania nagrody, uczestnika, w stosunku do 
którego podjęło uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym 
Regulaminem. 

 
 

§ 7 
Dane osobowe i prawa osób trzecich 

 
1. Organizator informuje, iż podanie danych osobowych przez uczestników jest 

dobrowolne.  
2. Dane osobowe uczestników są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) 
w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, bez wyraźnej zgody 
uczestnika. 

3. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Xella Polska sp. z  o.o. 
z siedzibą w Warszawie 02-146, ul. 17 Stycznia 146 wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000303162. 

4. Uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych, a także 
prawo do usunięcia danych, wysyłając odpowiednią dyspozycję na adres 
Organizatora. 

5. Dane osobowe Uczestnika  gromadzone i przetwarzane będą przez Organizatora 
w celu realizacji Konkursu oraz w celach marketingu bezpośredniego związanego 
z przesyłaniem informacji i materiałów promocyjnych dotyczących Ytong, Silka, 
Multipor – materiałów budowlanych Xella , wyłącznie za wyraźną zgodą Uczestnika. 

6. Dane osobowe Uczestnika mogą być również gromadzone i przetwarzane w celach 
marketingowych (innych niż marketing bezpośredni), wyłącznie za wyraźną zgoda 
Uczestnika. 

7. Organizator Konkursu ma prawo do usunięcia treści, które są sprzeczne z treścią 
Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi 
obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, 
zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści 
dyskryminujące płeć, rasę, orientację seksualną, narodowość, język, religię, 
nawołujące do przemocy, posługujące się mową nienawiści lub posiadające 
charakter pornograficzny. 

8. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zamieszczone przez niego Hasło nie narusza 
praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz, 
że w przypadku wytypowania go, jako Zwycięzcę przeniesie na organizatora 
nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do Hasła na wszystkich znanych polach 
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eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych.  

9. Uczestnik  Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób 
trzecich za użycie treści naruszających prawa osób trzecich. 

 
 

§8 
Podatek dochodowy 

 
1. Nagrody otrzymane przez uczestników Konkursu nie stanowią dochodu związanego 

z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 
26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj Dz.U. z 2012 r. poz. 361 
z późn. zm.) zwana dalej "ustawą o pdof". 

2. Wartość nagrody nie przekracza kwoty określonej w art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy 
o pdof i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.  

 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez 

uczestników Konkursu w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, listem poleconym 
na adres:  Xella Polska sp. z o.o., Dział Marketingu, ul. 17 Stycznia 148, 02-146 
Warszawa. 

2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty 
otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie 
rozpatrzenia reklamacji listem poleconym lub drogą mailową na adres podany 
w zgłoszeniu reklamacyjnym. 

3. Regulamin niniejszy znajduje się na stronie internetowej www.ytong-silka.pl 
4. Za obsługę konkursu, weryfikację prac i udzielanie informacji odpowiada Tomasz 

Malkowski, Specjalista ds. komunikacji i PR Xella Polska, 
tomasz.malkowski@xella.com 

 
 


