
Regulamin konkursu "Kalendarz adwentowy bobini" 

z dnia 27.11.2017 r. 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Kalendarz adwentowy Bobini”, zwanego dalej „Konkursem” 

jest Global Cosmed Group SA, ul. Kuziennicza 15, 59-400 Jawor, zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gospodarczy KRS, pod 

Nr. KRS: 0000041414 z kapitałem  zakładowym: 121.300.923,00 zł, kapitał wpłacony: 

121.300.923,00 zł, NIP: 695-000-27-32 , zwani dalej "Organizatorem". 

2. Prawo do weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa przysługuje Organizatorowi. 

Organizator może zażądać oświadczeń i zgód potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w Konkursie, o których mowa w Regulaminie, w formie pisemnej i przesłanie ich 

na adres Organizatora. W przypadku nie otrzymania ich przez Organizatora, Organizator 

może uznać, że oświadczenie to w ogóle nie zostało złożone, co będzie wiązało się z 

wykluczeniem tej osoby z grona Uczestników Konkursu. 

3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, 

administrowany ani stowarzyszony z portalem Facebook. Facebook jest znakiem 

towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Informacje podawane przez osobę 

zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie 

Facebookowi. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia 

Konkursu. 

4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

a)  Uczestniku - należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą 

obywatelstwo polskie oraz mającą miejsce zamieszkania i przebywającą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, dysponującą pełną zdolnością do czynności prawnych, 

która spełnia warunki określone w §2. 

b)  Stronie – należy przez to rozumieć stronę marki „Bobini” (fanpage) w portalu 

społecznościowym Facebook znajdującą się pod adresem:  

https://www.facebook.com/bobini.Polska/ 

c)  Etapie Konkursu – należy przez to rozumieć okres pomiędzy dwoma  kolejnymi 

Wpisami konkursowymi, z wyłączeniem ostatniego etapu, który trwa od publikacji 

Wpisu konkursowego w dniu 24.12.2017 r. do godziny 24-tego dnia.  

d)  Wpisie konkursowym – należy przez to rozumieć codzienny post Organizatora na 

Stronie w czasie trwania Konkursu, informujący o Konkursie, wskazujący zadanie 

Konkursowe danego Etapu oraz nagrodę do wygrania na danym Etapie Konkursu. 

e)  Komentarzu - należy przez to rozumieć komentarz dodany przez Uczestnika, za 

pomocą natywnej funkcji komentarzy portalu Facebook, w postaci tekstu, zdjęcia, 

rysunku, symboli itp. lub ich połączenia. 

f)  Zgłoszeniu - należy przez to rozumieć opublikowanie komentarza pod wpisem 

konkursowym Stronie. 

§2. Warunki uczestnictwa w konkursie 

Warunkiem zgłoszenia do udziału w Konkursie jest: 

https://www.facebook.com/bobini.Polska/


a)  Posiadanie przez pełnoletnią osobę fizyczną zweryfikowanego konta w internetowym 

portalu społecznościowym Facebook. Podane imię, nazwisko i data urodzenia muszą być 

prawdziwe, a konto aktywne przez cały okres trwania Konkursu. 

b) Kliknięcie "lubię to" na stronie https://www.facebook.com/bobini.Polska/ 

c) Przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia, o którym mowa w §1. pkt. 5 lit. e.   

§3. Zasady konkursu 

1. Konkurs trwa od dnia 1 grudnia 2017 do dnia 24 grudnia 2017 roku.  

2. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

3. Każdego dnia w czasie trwania Konkursu, Organizator będzie publikował nowy Wpis 

Konkursowy, podając zadanie / temat Komentarza oraz nagrodę jaka zostanie przyznana 

zwycięzcy danego Etapu Konkursu; 

4. Konkurs podzielony jest na 24 Etapy. Każdy Etap rozpoczyna się od momentu 

opublikowania przez organizatora Wpisu konkursowego i kończy się z chwila 

opublikowania kolejnego Wpisu konkursowego, z wyjątkiem ostatniego etapu, który kończy 

się o godzinie 24 w dniu 24.12.2017 r.  Wpisy konkursowe będą publikowane w czasie 

trwania konkursu codziennie, począwszy od 01.12.2017 r. (pierwszy Wpis) i kończąc w dniu 

24.12.2017 r. (ostatni Wpis). 

5. Dla każdego Etapu Konkursu przewidziana została 1 nagroda. 

6. Udział w Konkursie polega na opublikowaniu Komentarza pod Wpisem Konkursowym na 

zadany w nim temat. Każdy uczestnik ma prawo zamieścić dowolną liczbę komentarzy pod 

Wpisem Konkursowym. Udział w konkursie biorą wszystkie Komentarze opublikowane pod 

danym wpisem konkursowym, aż do momentu opublikowania Kolejnego Wpisu 

Konkursowego (dla ostatniego Etapu Konkursu – do godziny 24 w dniu 24.12.2017 r.). 

7. Organizator może usunąć Komentarz pod Wpisem Konkursowym ze Strony gdy stwierdzi, 

że zgłoszone przez Uczestnika komentarz: 

a) Narusza obowiązujące na terenie Polski przepisy prawne, 

b) Zawiera treść obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, 

kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), 

c) Zawiera treść powszechnie uznaną za nieprzyzwoitą; 

d) Narusza prawa autorskie, dobra osobiste lub godność innych osób, 

e) Zawiera treść reklamową (z wyłączeniem marki "Bobini"); 

f) Zawiera treści niezwiązane z zadanym w danym Wpisie konkursowym tematem; 

g) Narusza niniejszy Regulamin; 

8. Usunięcie Komentarza pod Wpisem konkursowym jest równoznaczne z wykluczeniem 

Uczestnika z Konkursu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku 

wykrycia jakiejkolwiek próby oszustwa, polegającej w szczególności na:  

a) stosowaniu jakiegokolwiek oprogramowania mającego na celu wpłynięcie na przebieg 

Konkursu. 

b) Złamaniu zabezpieczeń systemu lub wykorzystywaniu ewentualnych luk w nim 

istniejących. 

7. Uczestnik musi działać osobiście. 

§4. Wyłanianie zwycięzców i nagrody 

https://www.facebook.com/bobini.Polska/


1. Po każdym Etapie Konkursu będzie wyłaniany jeden zwycięzca, który otrzyma nagrodę 

wskazaną we Wpisie Konkursowym do którego Komentarz zamieścił Uczestnik. 

2. Zwycięzców Konkursu wyłania Jury, w skład którego wchodzi trzech przedstawicieli 

Organizatora. 

3. Zwycięzcą zostaje autor Komentarza, który w ocenie Jury był najciekawszy, przy czym 

Jury dokonując wyboru najciekawszego Komentarza kieruje się kreatywnością, poczuciem 

humoru, wartością artystyczną, stopniem realizacji zadanego tematu/zadania. 

4. Organizator będzie ogłaszał wyniki etapów Konkursu na Stronie w terminie do 7 dni 

roboczych od daty zakończenia danego Etapu Konkursu. Dodatkowo zwycięzcy Konkursu 

zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną w terminie 7 dni od ogłoszenia 

wyników i poproszeni o przesłanie w terminie 7 dni aktualnych danych adresowych 

umożliwiających przekazanie nagrody. 

5. Zgłoszenie się do konkursu oznacza zgodę na publikację danych zwycięzcy Konkursu na 

Stronie chyba, że zwycięzca zastrzeże, iż takiej zgody nie wyraża. 

6. Nagroda nie może zostać zamieniona na jej równowartość pieniężną. 

7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przesyłką pocztową lub kurierską, na podany 

przez Uczestnika adres, w terminie 30 dni roboczych od uzyskania przez Organizatora 

wszystkich niezbędnych do wydania nagrody danych Uczestnika nagrodzonego w danym 

etapie. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zmiany miejsca zamieszkania 

Uczestnika lub zmiany innych danych osobowych, bez odpowiedniej aktualizacji tych 

danych doręczonych Organizatorowi. W wypadku niemożliwości skontaktowania się z 

Uczestnikiem, Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za niemożność dostarczenia Nagrody z przyczyn leżących po stronie 

Uczestnika. 

9. Nieodebranie przez zwycięzcę nagrody lub gdy zwycięzcą zostanie Uczestnik któremu 

stosownie do postanowień niniejszego regulaminu nagroda nie przysługuje, skutkuje 

wygaśnięciem prawa do tej nagrody i wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec 

Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu 

Uczestnikowi. 

10. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego 

Regulaminu oraz gdy Uczestnik wpłynął na przyznanie nagrody w sposób niedozwolony 

nagroda wygrana przez danego Uczestnika w konkursie przepada, a Organizator nie jest 

zobowiązany do nagrodzenia innego Uczestnika Konkursu.  

11. Na każde gospodarstwo domowe może przypaść tylko jedna nagroda w trakcie całego 

Konkursu.  

12. Organizator nie odpowiada za działanie poczty polskiej lub firm kurierskich doręczających 

nagrody zwycięzcom. W szczególności Organizator nie odpowiada za ewentualne 

uszkodzenia lub zniszczenie nagrody przez przewoźnika.  

§5. Prawa autorskie 

1. Dokonując Zgłoszenia (publikując Komentarz pod Wpisem Konkursowym) Uczestnik 

oświadcza i gwarantuje, że jest autorem Komentarza i nie narusza on w żaden sposób praw 

osób trzecich. Ponadto Uczestnik oświadcza, że posiada zgodę na publikację wizerunku 

wszystkich osób przedstawionych na zdjęciu i wykorzystanie wizerunku ww. osób w sposób 

określony w niniejszym regulaminie. Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora, z 

odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów prawa lub praw osób trzecich, w 

przypadku kiedy takie naruszenie stanowiło będzie zgłoszenie udziału w Konkursie przez 

Uczestnika lub inne działanie lub zaniechanie Uczestnika związane z Konkursem. 



2. Z chwilą dokonania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie przez Organizatora oraz spółki powiązane kapitałowo z Organizatorem z 

Komentarza lub jego fragmentu, w dowolnych celach (komercyjnych lub niekomercyjnych), 

w szczególności na publikację Komentarza w całości lub części na Stronie i innych stronach 

www oraz w materiałach drukowanych, wykorzystanie Komentarza lub jego części w 

reklamie i promocji swoich produktów oraz swojej działalności, zgłoszenie całego lub 

fragmentu Komentarza do ochrony jako znak towarowy lub wzór przemysłowy. W szczególności 

Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie komentarza na Stronie, a także w serwisie 

internetowym http://www.bobini.pl. 

3. Dokonując Zgłoszenia konkursowego Uczestnik zobowiązuje się na żądanie Organizatora, 

do nieodpłatnego przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do 

Komentarza (o ile Komentarz stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego) na polach 

eksploatacji obejmujących: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie 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 -wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c)  w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym. 
d) prawo do zgłoszenia całego lub fragmentu dzieła do ochrony jako znak towarowy lub wzór 

przemysłowy; 

e) wykorzystanie na produktach oraz w reklamie i promocji produktów i działalności 

Organizatora.  

Nabywca praw autorskich ma prawo dokonywania dowolnych przeróbek utworu (opracowanie). 

Uczestnik zezwala Nabywcy praw autorskich na bezpłatne rozporządzanie i korzystanie z 

opracowania na polach eksploatacji określonych powyżej. 

Od podpisania umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do Komentarza 

Organizator może uzależnić wydanie nagrody w Konkursie. Odmowa podpisania takiej 

umowy jest równoznaczna z utratą prawa do Nagrody. 

4. Organizator jest uprawniony do korzystania ze zgłoszonych zdjęć/komentarzy w sposób 

anonimowy - bez konieczności każdorazowego podawania danych Uczestnika jako autora. 

5. Uczestnik oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania 

prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy na mocy, której 

organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do utworów stworzonych przez Uczestnika 

w związku z jego udziałem w Konkursie lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać 

uprawnienie do zarządzania tymi prawami. 

6. Uczestnikom poza uprawnieniem do uzyskania nagrody na zasadach określonych w 

niniejszym Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora. 

§6. Reklamacje 

1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji na piśmie pod rygorem nieważności na adres: 

Global Cosmed Group SA, ul. Wielkopolska 3, 26-600 Radom, z dopiskiem „Kalendarz 

adwentowy Bobini” w terminie 14 dni od zakończenia konkursu. 

http://www.bobini.pl./


2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, aktualny adres Uczestnika, jak 

również dokładnie określoną przyczynę reklamacji. 

3. Organizator konkursu jest zobowiązany do rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji w terminie 

14 dni od daty ich otrzymania i powiadomienia składającego reklamację o sposobie jej 

załatwienia. 

4. Decyzja Organizatora, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 

§7. Dane osobowe 

Dane osobowe udostępnione przez zwycięzców Konkursu Organizator wykorzysta jedynie w 

celu ogłoszenia wyników Konkursu i wysyłki nagród. Dane te nie będą przetwarzane w 

jakikolwiek inny sposób.   

§8. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.bobini.pl. 

2. Udział Uczestnika w konkursie (dokonanie Zgłoszenia tj. opublikowanie Komentarza pod 

Wpisem Konkursowym) oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad 

konkursu w każdym czasie, w granicach przewidzianych przepisami prawa, przy czym 

zmiany te obowiązują od momentu publikacji na Stronie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia konkursu – z chwilą 

stosownego ogłoszenia na Stronie. 

5. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody majątkowe lub niemajątkowe, 

poniesione przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie. 

6. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają 

zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 
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