
REGULAMIN  KONKURSU 

„Rodzinne wakacje z bobini w Energylandii” 

 

1. Organizator, czas trwania i miejsce Konkursu. 

 

1.1. Organizatorem Konkursu „Rodzinne wakacje z bobini w Energylandii” zwanego dalej 

Konkursem, jest GLOBAL COSMED GROUP S.A. z siedzibą w Jaworze, ul. Kuziennicza 

15, 59-400 Jawor, NIP 6950002732, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia 

Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 

0000041414, zwana dalej Organizatorem. 

1.2. Fundatorem nagród w Konkursie są Park Rozrywki Energylandia oraz Organizator. 

1.3. Informacja o Konkursie zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.bobini.pl 

1.4. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg Konkursu, wydanie 

nagród oraz ewentualne reklamacje. 

1.5. Konkurs odbywać się będzie w okresie od 15.05.2019 r. do 14.07.2019 r., na terenie całej 

Polski. 

 

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 

 

2.1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być każda osoba pełnoletnia 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, za  wyjątkiem osób wymienionych w 

pkt. 2.2. 

2.2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora nagród oraz 

członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich rodzin. Za członków rodziny uznaje 

się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia. 

2.3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 

2.4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w 

niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia Regulaminu 

Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. 

 

3. Zasady Konkursu. 

 

3.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

3.1.1. Nabyć w czasie trwania konkursu dwa dowolne kosmetyczne produkty kąpielowe pod 

marką BOBINI (z wyłączeniem produktów pod marką „bobini baby” oraz „bobini 

vegan” - pełna lista produktów obu ww. kategorii stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu) i zachować dowód zakupu (paragon, faktura VAT, 

rachunek); 

3.1.2. Wykonać Pracę Konkursową – napisać uzasadnienie dlaczego rodzina uczestnika jest 

wyjątkowa i powinna wyjechać do Parku Rozrywki Energylandia.  

3.1.3. Nie później niż do dnia 14.07.2019 r. do godziny 24.00 wysłać drogą e-mail na adres 

Organizatora „bobini@globalcosmed.eu” (decyduje data i godzina otrzymania e-maila 

przez Organizatora) Zgłoszenie Konkursowe zawierające: 

a) Pracę Konkursową – pisemne uzasadnienie dlaczego rodzina uczestnika jest 

wyjątkowa i powinna wyjechać do Parku Rozrywki Energylandia; 

b) oświadczenia Uczestnika o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora moich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, 

wyłonienia Laureatów i przekazania nagród zgodnie z Regulaminem Konkursu. 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Konkursu” 

c) dane Uczestnika – autora uzasadnienia (imię i nazwisko Uczestnika); 

d) kontaktowy adres e-mail – jeśli jest inny niż adres e-mail z którego wysłano 

Zgłoszenie Konkursowe; 

http://www.bobini.pl/


e) skan lub zdjęcie dowodu zakupu w czasie trwania Konkursu 2 kosmetycznych 

produktów kąpielowych pod marką BOBINI;  

3.2. Zabronione jest zgłaszanie w Konkursie Prac Konkursowych, które:  

3.2.1. byłyby niezgodne z prawem lub powszechnie przyjętymi za obowiązujące normami 

obyczajowymi (np. zawierały treści pornograficzne, rasistowskie lub propagujące 

przemoc),  

3.2.2. naruszałyby prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków 

towarowych, patentów, tajemnicy handlowej lub zobowiązań o zachowaniu poufności 

oraz naruszałyby dobra osobiste osób trzecich lub prawo do prywatności,  

3.2.3. zawierałyby materiały chronione prawem autorskim, co do których Uczestnik 

Konkursu nie jest uprawniony,  

3.2.4. obrażałyby uczucia religijne, byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być 

uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby treści wulgarne lub 

powszechnie uznane za obraźliwe,  

3.2.5. sugerowałyby lub zachęcałyby do działań niezgodnych z prawem,  

3.2.6. naruszałyby prawa lub dobre imię Organizatora, Fundatora Nagród lub innych osób. 

O kwalifikacji treści Prac Konkursowych do jednej z kategorii zabronionych powyżej 

wskazanych decyduje Komisja Konkursowa 

3.3. Zgłoszenia Konkursowe sprzeczne z niniejszym Regulaminem, wypełnione w sposób 

niepełny (np. nie zawierające choć jednego z elementów wymaganych niniejszym 

Regulaminem) bądź też Zgłoszenia wypełnione nieczytelnie, nie będą brały udziału w 

Konkursie. W konkursie nie będą także brały udziału Prace Konkursowe, których autorów 

nie będzie można zidentyfikować. 

3.4. Każdy Uczestnik może przesłać dowolna liczbę Prac Konkursowych w ramach jednego 

Zgłoszenia Konkursowego lub dowolną liczbę Zgłoszeń Konkursowych, z zastrzeżeniem 

jednak, że dla każdej Pracy Konkursowej wymagany będzie dowód zakupu w czasie 

trwania konkursu 2 kosmetycznych produktów kąpielowych pod marką BOBINI 

(przykładowo Uczestnik, który zgłasza do Konkursu dwa różne zadania konkursowe – 

pisemne uzasadnienia dlaczego rodzina uczestnika jest wyjątkowa i powinna wyjechać do 

Parku Rozrywki Energylandia, musi przedstawić dowód zakupu w czasie trwania konkursu 

4 kosmetycznych produktów kąpielowych pod marką BOBINI). Zabrania się zgłaszania do 

Konkursu Prac Konkursowych, które wcześniej były już opublikowane. 

3.5. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę – niezależnie od ilości nadesłanych Prac 

Konkursowych lub Zgłoszeń Konkursowych.  

3.6. Organizator nie zwraca nadesłanych Prac Konkursowych. 

 

4. Wykorzystanie Prac Konkursowych. 

 

4.1. Wysyłając Zgłoszenie Konkursowe, Uczestnik oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą Pracy 

Konkursowej (napisał zgłoszoną do Konkursu Pracę Konkursową samodzielnie), 

przysługuje mu do nadesłanych treści wyłączne oraz nieograniczone prawo autorskie 

(osobiste oraz majątkowe) oraz gwarantuje iż Praca Konkursowa nie narusza jakichkolwiek 

praw osób trzecich. 

4.2. Wysyłając Zgłoszenie Konkursowe, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 

przez Organizatora nadesłanych Prac Konkursowych, w całości lub wybranych przez 

Organizatora fragmentach, do celów promocyjnych i reklamowych. W szczególności 

wybrane Prace Konkursowe (lub ich fragmenty) mogą zostać opublikowane na stronie www 

Organizatora lub opublikowane przez Organizatora w formie drukowanej lub elektronicznej 

– z podaniem imienia autora.  

4.3. Wysyłając Zgłoszenie Konkursowe Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, 

niewyłącznej licencji na wykorzystanie przez Organizatora nadesłanych Prac 

Konkursowych, na zasadach poniżej opisanych:  

4.3.1. bez ograniczeń co do miejsca w tym w szczególności do korzystania w sieci Internet;  



4.3.2. na czas nieograniczony od momentu zgłoszenia do Konkursu 

4.3.3. bezwarunkowo;  

4.3.4. nieodpłatnie; 

4.3.5. na następujących polach eksploatacji: 

-  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści, całości, części lub wybranych 

fragmentów, w tym w szczególności wprowadzania do pamięci komputera oraz do 

sieci komputerowej, wprowadzania do własnych baz danych i przechowywania w 

archiwach i pamięci komputerowej; 

-  w zakresie rozpowszechniania treści, w całości, części lub wybranych fragmentów 

utworów, w tym publicznego udostępniania opinii w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym tj. udostępniania 

w sieci Internet, w szczególności poprzez strony: www.bobini.pl. 

 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz ogłoszenie wyników. 

 

5.1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 22.07.2019 r.; 

5.2. Do rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową, złożoną z 3 osób 

wyznaczonych przez Organizatora.  

5.3. Komisja Konkursowa wybierze 60 najlepszych Prac Konkursowych przesłanych do 

Organizatora w czasie trwania Konkursu (uszeregowane od najlepszego do najsłabszego). 

Podstawowym kryterium wyboru najlepszych Prac Konkursowych będzie subiektywna 

ocena ich oryginalność, kreatywność, pomysłowość, humor i odzwierciedlenie tematu 

Konkursu. 

5.4. Uczestnicy, których Prace Konkursowe zostały wybrane przez Komisję Konkursową jako 

najlepsze (zgodnie z pkt. 5.3. Regulaminu) i którzy jednocześnie spełnią inne warunki 

określone w Regulaminie, nabędą prawo do nagród, o której mowa w pkt. 6.1 niniejszego 

Regulaminu. 

5.5. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu oraz lista Laureatów Konkursu zostanie 

opublikowana na stronie www.bobini.pl. 

5.6. Do Laureatów Konkursu Organizator prześle wiadomość email (na adres e-mail z którego 

nadesłano Zgłoszenie Konkursowe lub wskazany w Zgłoszeniu Konkursowym jako adres e-

mail do kontaktów) z powiadomieniem o uzyskaniu prawa do nagrody, w terminie do dnia 

31.07.2019 r.  

5.7. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. 

5.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu Zgłoszeń 

Konkursowych – Zgłoszenia Konkursowe, które nie dotrą do siedziby organizatora do dnia 

14.07.2019 r. do godziny 24.00, nie będą brane pod uwagę przy wyłonieniu Laureatów 

Konkursu.  

5.9. Najlepsze Prace Konkursowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.bobini.pl. 

 

6. Nagrody. 

 

6.1. Organizator ufundował następujące nagrody dla Laureatów, tj. Uczestników Konkursu, 

których Prace Konkursowe jako najlepsze zostały wybrane przez Komisję Konkursową, 

zgodnie z pkt. 5.3 Regulaminu. Nagrodami w Konkursie są: 

6.1.1. Nagroda za zajęcie miejsc od 1 do 10 – voucher na rodzinny wyjazd do Parku 

Rozrywki Energylandia w Zatorze dla maksymalnie 5 osób (w tym maksymalnie 2 

osób dorosłych), do wykorzystania w okresie do 28.10.2019 r.  

6.1.2. Nagroda za zajęcie miejsc od 11 do 50 – zestaw kosmetyków „bobini” o wartości 25 

zł. (słownie: dwadzieścia pięć złotych); 

6.2. Laureaci Konkursu powinni skontaktować się z Organizatorem najpóźniej w terminie 7 dni 

od daty otrzymania e-maila informującego o przyznaniu Nagrody w Konkursie, przesyłając 



na adres bobini@globalcosmed.eu wiadomość zawierającą dane adresowe do wysłania 

nagrody (imię, nazwisko i adres pocztowy na terenie Polski); 

Ww. wiadomość e-mail powinna zostać wysłana z adresu e-mail z którego nadesłano 

Zgłoszenie Konkursowe lub który został podany w Zgłoszeniu Konkursowym jako e-mail 

do kontaktów. Przesłanie wiadomości z innego adresu e-mail nie będą brane pod uwagę. 

6.3. Nagrody dla laureatów Konkursu zostaną wysłane przesyłką pocztową na adres podany 

przez Laureata. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie doręczenie nagrody w 

razie podania przez Uczestnika Konkursu nieprawidłowych danych teleadresowych oraz za 

nieprawidłowe działania Poczty Polskiej; 

6.4. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. 

6.5. W razie niespełnienia warunków odebrania Nagrody przez Laureatów (np. nieprzesłanie w 

terminie danych adresowych do wysyłki Nagrody) Laureat traci prawo do Nagrody, zaś 

Nagroda przepada na rzecz Organizatora. 

 

7. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu. 

 

7.1. Wysyłając Zgłoszenie Konkursowe każdy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych do celu realizacji Konkursu, wyłonienia Laureatów i wydania nagród 

Laureatom Konkursu, na warunkach określonych w Rozporządzeniu 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 w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO). 

7.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Spółka GLOBAL 

COSMED GROUP S.A.  z siedzibą w Jaworze (59-400), ul. Kuziennicza 15, zwana dalej 

Spółką. Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia związane z przetwarzaniem danych osobowych 

przez Organizatora można zgłaszać na adres e-mail: rodo@globalcosmed.eu; 

7.3. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być udostępniane innym spółkom grupy 

kapitałowej Organizatora oraz podmiotom, którym Spółka może powierzyć zadania 

związane z realizacją konkursów. Ponadto dane osobowe Uczestników Konkursu w 

zakresie w jakim są przetwarzane w systemach informatycznych Organizatora będą 

przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi hostingowe, wynajmu 

serwerów i usługi archiwizacji danych. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą 

udostępniane wyłącznie podmiotom, które gwarantują zabezpieczenie danych osobowych 

na poziomie określonym w Rozporządzeniu RODO. 

7.4. Dane Laureatów Konkursu którzy nabyli prawo do  nagród w postaci vouchera na rodzinny 

wyjazd zostaną przekazane do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. 

7.5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika Konkursu. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do uczestniczenia w 

Konkursie i otrzymania nagrody. Podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź 

nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie oraz będzie 

podstawą do odmowy wydania nagrody. 

7.6. Uczestnik ma prawo do cofnięcia w każdym czasie swojej zgody na przetwarzanie swoich 

danych osobowych. W takim wypadku Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do 

czasu cofnięcia zgody, chyba że przepisy prawne nakładają na Spółkę obowiązek dalszego 

przechowywania Pana/Pani danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych jest równoznacznie z rezygnacją z udziału w Konkursie. 

7.7. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w czasie trwania 

konkursu jest równoznaczne z wycofaniem się z konkursu przez Uczestnika, niezależnie od 

etapu Konkursu, na którym żądanie to zostało zgłoszone, w tym także po wskazaniu 

laureatów Konkursu. 

7.8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji 

Konkursu, a następnie zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem sytuacji gdy obowiązek 

przetwarzania danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz 
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przypadku dochodzenia przez Uczestnika ewentualnych roszczeń. Wówczas dane osobowe 

Uczestników będą przetwarzane aż do upływu przedawnienia roszczeń; 

7.9. Uczestnikom Konkursu przysługuje żądanie dostępu do danych osobowych oraz ich 

poprawiania. Ponadto Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo usunięcia danych 

osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. 

7.10. Uczestnikom Konkursu przysługuje skarga do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

8. Postanowienia końcowe. 

 

8.1. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, z 

ważnych powodów pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników 

Konkursu i podstawowych zasad Konkursu. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o 

zmianach w Regulaminie w odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Uczestnikom 

zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w 

Konkursie. W przypadku nie zaakceptowania przez Uczestnika nowych postanowień 

Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek 

konsekwencji z tego tytułu. 

8.2. Nagrody, które nie zostaną odebrane przez Laureatów do dnia 31.08.2019 r. (zostaną 

zwrócone do Organizatora z powodu nieprawidłowego adresu lub nieodebrania przesyłki) – 

przepadają na rzecz Organizatora, zaś Laureaci tych nagród tracą do nich prawo. 

8.3. Informacje o Konkursie, będzie można uzyskać pod numerem telefonu w Radomiu: (048) 

3845803 wew. 135, pod adresem e-mail: bobini@globalcosmed.eu, w siedzibie 

Organizatora, oraz na jego stronach internetowych podanych w pkt 1.3. niniejszego 

regulaminu. 

8.4. Niniejszy regulamin jest udostępniony w siedzibie Organizatora i oraz na jego stronach 

internetowych określonych w pkt. 1.3. 

8.5. Wszelkie reklamacje mogą być składane na piśmie na adres Organizatora, lub drogą e-mail 

na adres: bobini@globalcosmed.eu, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników. 

8.6. Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie jego Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na 

zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. 

 

ORGANIZATOR 

 

 

Załącznik nr 1 

 

Do Regulaminu Konkursu 

„Rodzinne wakacje z bobini w Energylandii” 

 

 

Lista kosmetycznych produktów kąpielowych pod marką BOBINI, których zakup (minimum 2 

produkty) w czasie trwania Konkursu uprawnia do wzięciu udziału w Konkursie. 

 

Pianka do mycia 300 ml 

Szampon, żel i płyn do kąpieli 3w1 330 ml 

Płyn do kąpieli i mycia ciała 2w1 660 ml 

Żel do mycia ciała i płyn do kąpieli 2w1 660 ml 

Płyn do kąpieli barwiący wodę 330 ml 

 

 

mailto:bobini@globalcosmed.eu

