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REGULAMIN KONKURSU „MÓJ ZBIORNIK” 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą „Mój Zbiornik" (dalej „Konkurs”).  

2. Organizatorem Konkursu jest Umbrella Marketing Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (ul. Teligi 

5/8, 02-777 Warszawa) 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: 0000509692,  REGON: 147244171, NIP: 9512379852 

dalej „Organizator”. Inicjatorem i sponsorem nagród jest AmeriGas Polska Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie (ul. Modlińska 344, 03-152 Warszawa) 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: 0000029706,  REGON: 470073638, NIP: 

729 0207769 dalej „Inicjator”. 

3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 

4. Konkurs odbywać się będzie w termie od 04 kwietnia 2018 roku, godziny 0:00 do dnia 30 maja 

2018 roku, godziny 23:59 i jest podzielony na 3 etapy. 

5. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności 

prawnych, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będących konsumentami w rozumieniu 

art. 221 Kodeksu Cywilnego oraz będących klientami Inicjatora, którzy podpisali umowę na dzierżawę 

instalacji zbiornikowej i dostawy gazu płynnego z AmeriGas Polska Sp. z o.o. (dalej zwany „Uczestnik”). 

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz także członkowie ich rodzin. Przez 

członków rodziny, o których mowa w niniejszym Regulaminie, rozumie się: wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia i osoby znajdujące się pod opieką lub kuratelą.  

7. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

8. Konkurs przeprowadzany jest wyłącznie w internecie, za pośrednictwem specjalnej strony internetowej 

znajdującej się pod  adresem: www.amerigas.pl/148-kunkurs-moj-zbiornik#wez-udzial-w-konkursie-moj-

zbiornik (dalej zwaną „Stroną konkursową”). 

9. Treść Regulaminu będzie dostępna w czasie trwania Konkursu na Stronie konkursowej. 

10. Organizator na potrzeby kontaktu z Uczestnikami wyznacza Biuro Obsługi Konkursu (zwane dalej 

„BOK”). Kontakt z BOK możliwy jest drogą elektroniczną na adres amerigas@umbrella.pl. Godziny pracy 

BOK 10-16 od poniedziałku do piątku. 

 

§2 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które spełniają wymogi określone  w par. 1 pkt. 5 Regulaminu i 

które prawidłowo zgłoszą swój udział w Konkursie.  

2. Konkurs podzielony jest na trzy etapy 

a. Etap I: od 4 kwietnia 2018 roku, godziny 0:00 do 18 kwietnia 2018 roku, godziny 23:59; 

b. Etap II: od 19 kwietnia 2018, godziny 0:00  do 6 maja 2018 roku, godziny 23:59; 

c. Etap III: od 7 maja 2018, godziny 0:00  do 12 maja 2018 roku, godziny 23:59. 

3. Każdy etap jest równoważny. To znaczy, że zarówno zadanie konkursowe i nagrody w każdym etapie są 

takie same. 

4. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym etapie. 
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5. Zadanie konkursowe polega na: 

a) przesłaniu za pośrednictwem formularza na Stronie konkursowej zdjęcia lub zdjęć na temat „Mój 

zbiornik” pokazujących instalację zbiornikową AmeriGas,  

b) wypełnieniu formularza rejestracyjnego w Konkursie i odpowiedzeniu na pytanie konkursowe: „za co 

lubisz współpracę z Amerigas?”. 

6. Nagrodami w każdym etapie Konkursu są: 

a) Nagroda główna – podwójne zaproszenie na mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej Polska – 

Litwa, który odbędzie się 12 czerwca 2018 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie wraz z 

noclegiem w hotelu DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw (data noclegu 

12/13.06) oraz dodatkową nagrodą pieniężną. W każdym etapie do wygrania jedno podwójne 

zaproszenie. Wartość nagrody - podwójnego zaproszenia wraz z noclegiem wynosi 997 zł brutto. 

b) Nagroda za II miejsce – eleganckie i wygodne plecaki AmeriGas oraz dodatkowa nagroda pieniężna. 

W każdym etapie do wygrania trzy plecaki. Wartość nagrody - plecaka wynosi 150 zł brutto. 

c) Nagrody za III miejsce – poręczne kubki termiczne AmeriGas oraz dodatkowa nagroda pieniężna. 

W każdym etapie do wygrania pięć kubków. Wartość nagrody - plecaka wynosi 40 zł brutto. 

7. Każdy Uczestnik może zgłosić do trzech zdjęć, każde jako osobne Zgłoszenie. 

8. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę. 

9. Wyboru Zwycięzców dokona Jury Konkursowe, w którego skład wchodzić będzie jeden przedstawiciel 

Organizatora i dwóch przedstawicieli Inicjatora. 

10. Wybór będzie dokonywany na podstawie subiektywnej oceny Jury, przy czym przy dokonaniu wyboru 

brane będą pod uwagę następujące elementy: 

a) atrakcyjny wygląd zdjęcia w tym: 

 kompozycja (kreatywność, wyjątkowe ujęcie); 

 prezentacja zbiornika AmeriGas. 

b) uzasadnienie, za co klient lubi współpracę z AmeriGas. 

11. Zwycięzcy zostaną wybrani w ciągu 5 dni roboczych od zakończeniu danego etapu konkursu. 

12. Ogłoszenie listy Zwycięzców nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od wyboru Zwycięzców poprzez Stronę 

Konkursową. W tym czasie Organizator lub Inicjator Konkursu skontaktuje się telefonicznie, bądź za 

pośrednictwem e-maila, ze Zwycięzcami w celu ustalenia sposobu przekazania nagrody. 

13. Zwycięzcy zostaną poproszeni przez BOK dodatkowych danych osobowych niezbędnych do wydania 

nagród (pełnego adresu zamieszkania, numeru PESEL, numeru telefonu). Niepodanie niniejszych danych 

w ciągu 5 dni kalendarzowych od wezwania skutkować będzie wykluczeniem z Konkursu i nagrodzeniem 

innego uczestnika, którego wybierze Jury. 

14. Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę. Zwycięzca ma 

obowiązek wskazać adres wysyłki Nagrody, który znajduje się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

15. Realizacja Nagrody Głównej nastąpi w dniu meczu będącego elementem Nagrody Głównej, po 

wcześniejszym przekazaniu danych, wymaganych do rejestracji przez PZPN.  

16. Do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna. Nagroda pieniężna wynosi 10% 

wartości brutto wygranej. Zgodnie z art. 41 ust. 7 oraz art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14 poz. 176 ze zm.) laureaci nagród 

zobowiązani są przed ich odebraniem wpłacić Organizatorowi zryczałtowany podatek w wysokości 10% 

wartości nagrody brutto. W związku z realizacją tego obowiązku część pieniężna nagrody nie zostanie 

wypłacona zwycięzcy, lecz przeznaczona przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku 

dochodowego, a następnie wpłacona w imieniu Uczestnika do Urzędu Skarbowego do 20-go dnia 

miesiąca następującego po miesiącu przekazania nagrody. W wyniku tego laureat nie jest zobowiązany 

do uiszczania jakiejkolwiek dodatkowej płatności w związku z wygraną. 
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§3 

PRAWA AUTORSKIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą  Zdjęcia i Uzasadnienia w rozumieniu ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz, że przysługują mu pełne autorskie prawa 

majątkowe do Zdjęcia i Uzasadnienia wraz z ewentualnymi  zezwoleniami na rozpowszechnianie 

utrwalonego na Zdjęciu wizerunku Uczestnika oraz wizerunków osób trzecich.  

2. Uczestnik Konkursu, w momencie udziału w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do 

przesłanego Zgłoszenia (Zdjęcie + Uzasadnienie)  oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tego 

Zgłoszenia, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: 

utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do 

obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, 

wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo 

bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne 

nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja 

poprzez Internet. 

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

zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje 

Uczestnikowi dodatkowe wynagrodzenie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych Zdjęć i Uzasadnień wraz podaniem imienia i 

nazwiska Uczestnika.  

5. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych 

osobowych, tj.: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej i nr telefonu. 

6. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Organizator. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu 

przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest 

dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich 

danych i ich poprawiania. 

7. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim za pomocą 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 172 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  

 

§4 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Jury konkursowe.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody  

z przyczyn leżących po stronie Uczestników. W przypadku nieodebrania Nagrody przez Uczestnika w 

terminie do dnia 12 czerwca 2018 roku Nagroda przepada.  

3. Przyznane Nagrody nie mogą być zamieniane na inne nagrody ani wypłacane w formie  pieniężnej. 

4. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora. Prawo 

złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi.  

5. Reklamacja powinna zostać przesłana w terminie 14 dni (liczy się data stempla pocztowego) od 

ogłoszenia wyników Konkursu i zawierać ma imię, nazwisko, wskazanie w reklamacji i na kopercie, nazwę 

Konkursu, dokładny adres Uczestnika Konkursu, adres e-mail, jak również dokładny opis i wskazanie 

przyczyny reklamacji. Reklamacje wysłane po upływie określonego terminu nie będą rozpatrzone.  
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6. Organizator powiadomi o Uczestnika o decyzji w przedmiocie reklamacji listownie lub drogą e-mailową na 

adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.  

 

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz nieodpłatny. 

2. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem 

oraz go akceptuje. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników. 

4. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.amerigas.pl 

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy wyznaczony według ogólnych zasad k.p.c. 

6. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie 

materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. 

 

 


