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POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. [Definicje] 
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć: 

1.1 Konkurs: oznacza konkurs pod nazwą „KULTURA NA LEŻAKACH” organizowany w 
serwisie internetowym dostępnym na stronie internetowej na zasadach określonych w 
Regulaminie; 

1.2 Organizator Konkursu: DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 
Kanclerskiej 15 (kod pocztowy: 60-327), wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 
000 zł. 

1.3 Uczestnik Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt. 5 poniżej; 
1.4 Zwycięzca Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt. 7 poniżej; 
1.5 Regulamin: niniejszy regulamin Konkursu; 
1.6 Regulamin Serwisu – regulamin Serwisu dostępny pod adresem 

http://www.bilety24.pl/regulamin 
1.7 Serwis: oznacza serwis internetowy pod adresem http://www.bilety24.pl/kultura-na-

lezakach należący do Organizatora Konkursu (Usługodawcy w rozumieniu 
Regulaminu Serwisu), na którym prowadzony jest Konkurs; 

1.8 Okres Konkursu: okres od dnia 03.07.2017 roku od godziny 00:00 do dnia 27.08.2017 
roku do godziny 23:59, w którym odbędzie się Konkurs. 
 

 
Ponadto definicje innych pojęć wykorzystywanych w Regulaminie mogą być wskazane w 
treści Regulaminu. 

 
2. [Zasięg Konkursu] 

2.1. Konkurs zostanie przeprowadzony w Serwisie w Okresie Konkursu. 
2.2. Konkurs dzieli się na etapy jak następuje: 

1.4 I etap – Zgłoszenia Uczestników, 
1.5 II etap – Wybór Zwycięzców przez Jury Konkursowe. 

 
3. [Jury Konkursowe ] 

3.1. W skład Jury Konkursowego  wchodzą trzy osoby wyznaczone przez Organizatora 
Konkursu. 

3.2. Jury Konkursowe wybierze 8 najciekawszych zgłoszeń konkursowych oraz zdecyduje o 
przyznaniu nagród, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 
Niezależnie od pkt. 3.2. powyżej, Jury Konkursowe jest podmiotem nadzorującym 
Konkurs i rozstrzyga wszelkie kwestie związane z jego organizacją, zgodnie z zasadami 
określonymi w Regulaminie. 

 
4. [Zasady Konkursu] 

4.1 Konkurs polega na polubieniu postu konkursowego na firmowym profilu Bilety24 w 
serwisie Facebook i/lub Instagram oraz umieszczeniu przez użytkownika na swoim 
profilu w serwisie Facebook i/lub Instagram, kreatywnej odpowiedzi na zadanie 
zamieszczone w poście konkursowym. Post użytkownika powinien zawierać formę 
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zdjęcia użytkownika z leżakiem Bilety24, oznaczeniem miejsca i dodaniem w treści 
wpisu oznaczenie #RazemTworzymyKulturę wraz z @_bilety24. 

4.2 Jeden Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedno zgłoszeń do Konkursu. Jury 
Konkursowe wybierze 8 najciekawszych zgłoszeń do Konkursu, w którym zostanie 
przyznana nagroda na zasadach określonych w Regulaminie. 

4.3 Przebieg I etapu Konkursu (03.07.2017 roku od godziny 00:00 do dnia 27.08.2017 roku 
do godziny 23:59) – Zgłoszenia Uczestników jest następujący: 
Uczestnikiem Konkursu musi być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych i posiadająca konto w portalu Facebook i/lub Instagram z 
włączeniem publicznych ustawień widoczności tych kont. 

4.4 Przedmiotem konkursu jest zaprezentowanie najciekawszego, najoryginalniejszego i 
najbardziej kreatywnego zdjęcia z firmowym leżakiem Bilety24 wraz z oznaczeniem 
miejsca, w którym leżak się znajduje - lokalizacji oraz dodaniem oznaczenia 
#RazemTworzymyKulturę oraz Bilety24 w serwisie, w którym zdjęcie zostało 
opublikowane. 

4.5 Odpowiedź na zadanie konkursowe może zawierać również opis. Odpowiedź na 
zadanie konkursowe nie może zawierać zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w 
jakikolwiek sposób godzić w uczucia innych osób ani naruszać obowiązującego prawa i 
dobrych obyczajów. 

4.6 Za poprawne uznane będą odpowiedzi spełniające 2 podstawowe warunki konkursu: 
polubienie posta konkursowego Bilety24.pl oraz umieszczenie wpisu na swoim profilu 
w portalu Facebook i/lub Instagram odpowiadającego na zadanie konkursowe. 

4.7 Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na 
stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu 
mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, 
gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo odrzucić 
jego pracę z Konkursu. 

4.8 Przebieg II etapu Konkursu – wybór zwycięzców jest następujący: 
Jury Konkursowe wyłoni 8 najlepszych jego zdaniem zgłoszeń, które zostaną 
zwycięskimi i nagrodzonymi zgłoszeniami. 
a) Przy podejmowaniu decyzji Jury Konkursowe kieruje się subiektywną oceną w 

oparciu o kryterium pomysłowości, oryginalności, kreatywności uzasadnienia 
swojego wyboru. 

b) Decyzja Jury Konkursowego jest ostateczna i nie podlega procedurze 
odwoławczej. 

c) W okresie trwania Konkursu zostaje wyłoniony jeden Zwycięzca tygodniowo. 
  
5. [Uczestnicy Konkursu] 

5.1. Uczestnikiem Konkursu musi być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawych albo posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lecz 
działająca za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego mająca miejsce zamieszkania w 
Polsce. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do przedstawienia zgody przedstawiciela 
ustawowego na każde żądanie Podmiotu Zlecającego bądź Organizatora Konkursu. 

5.2. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie konta w portalu Facebook i/lub 
Instagram z włączeniem publicznych ustawień widoczności tych kont. 

5.3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest polubienie postu konkursowego 
zamieszczonego przez Organizatora na firmowym profilu Bilety24 w serwisie Facebook 
i/lub Instagram oraz umieszczenie przez użytkownika w postaci komentarza do postu 
konkursowego, kreatywnej odpowiedzi na zadanie zamieszczone w poście konkursowym. 
Komentarz powinien zawierać formę zdjęcia użytkownika z leżakiem Bilety24, 
oznaczeniem miejsca i dodaniem oznaczenia #RazemTworzymyKulturę oraz Bilety24 w 
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serwisie, w którym zgłoszenie zostało umieszczone. Zgłoszenie udziału w Konkursie 
oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie, w szczególności 
potwierdza prawdziwość informacji podanych przez Uczestnika Konkursu zgodnie z ust. 
5.1 i 5.2 powyżej. 

5.4. Kategorycznie zabrania się naruszania zasad uczciwego współzawodnictwa pod rygorem 
dyskwalifikacji z uczestnictwa w Konkursie decyzją Jury Konkursowego. 

5.5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz Podmiotu Zlecającego 
Konkurs, a także najbliżsi członkowie ich rodzin, przez co rozumie się małżonka, 
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych i przysposabiających. 

5.6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. Konkurs prowadzony jest w 
celu promocji marki Bilety24. 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. 

5.7. Za istotne naruszenia Regulaminu uważa się w szczególności: 
a) naruszenia polegające na ingerencji w mechanizm działania Konkursu, w 

szczególności naruszenia pkt. 12.1 Regulaminu; 
b) naruszenia związane z zamieszczaniem odpowiedzi na pytanie zabronionych w świetle 

pkt 5.8 Regulaminu; 
c) naruszenia polegające na niespełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie, o 

których mowa w pkt. 5.1- 5.3. Regulaminu; 
d) naruszenia związane z nieposiadaniem przez Uczestnika majątkowych i osobistych 

praw autorskich do zgłoszonego zdjęcia i odpowiedzi na pytanie. 
5.8. Zabronione jest zgłaszanie odpowiedzi, które: 

a) byłyby niezgodne z prawem lub powszechnie przyjętymi za obowiązujące normami 
obyczajowymi (np. zawierały treści pornograficzne, rasistowskie lub propagujące 
przemoc), 

b) 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, 

c) zawierałyby materiały chronione prawem autorskim, co do których Uczestnik 
Konkursu nie jest uprawniony, 

d) 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, 

e) sugerowałyby lub zachęcałyby do działań niezgodnych z prawem, 
f) miałyby na celu promocję podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub 

promocję towarów lub usług, 
g) naruszałyby prawa lub dobre imię Podmiotu Zlecającego Konkurs lub innych osób. 

5.9. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza w szczególności co 
następuje: 

a) posiada prawa autorskie, majątkowe i osobiste, odpowiedzi zgłaszanej do Konkursu w 
zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w tym Konkursie; 

b) wyraża zgodę na zasady przebiegu Konkursu opisane w Regulaminie, w tym w 
szczególności na podanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z 
niniejszym Regulaminem; 

c) udziela Organizatorowi Konkursu niewyłącznej licencji do korzystania z odpowiedzi 
zgłoszonej do Konkursu, w zamian za udział w Konkursie, a także udziela zgody na 
wykonywanie przez Organizatora Konkursu praw zależnych do odpowiedzi 
konkursowej : 
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(i) bez ograniczeń co do miejsca w tym w szczególności do korzystania w sieci 
Internet; 

(ii) bezterminowo od momentu zgłoszenia do Konkursu; 
(iii) z chwilą zgłoszenia porady do Konkursu; 
(iv) bezwarunkowo; 
(v) na następujących polach eksploatacji, zawsze wyłącznie na potrzeby realizacji 

Konkursu: 

 wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, 
wprowadzania do własnych baz danych i przechowywania w archiwach i 
pamięci komputerowej; 

 publicznego udostępniania odpowiedzi konkursowej w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 
tj. udostępniania w sieci Internet. 

 
6. [Zwycięzcy Konkursu] 

6.1. Zwycięzcami II etapu konkursu jest 8 Uczestników Konkursu z najciekawszymi według 
Jury Konkursowego zgłoszeniami. Jedna osoba może zwyciężyć tylko raz. 

6.2. Organizator poinformuje o wyłonieniu Zwycięzców poprzez wysłanie wiadomości 
prywatnej w serwisie Facebook lub Instagram. Informacja, o której mowa w zdaniu 
poprzedzającym, zawierać będzie dane o przyznaniu nagrody. 

6.3. Decyzje Jury Konkursowego o wyborze Zwycięzców II etapu, będą podawane do 
publicznej wiadomości co tydzień. 

6.4. Zwycięzcą może zostać tylko osoba, która spełnia warunki, o których mowa w pkt. 5 
powyżej. Jury Konkursowe może dokonać sprawdzenia spełniania przez Uczestnika 
Konkursu warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku 
stwierdzenia, że osoba uczestnicząca w Konkursie nie spełnia warunków, o których mowa 
w pkt. 5 powyżej lub w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu lub Zwycięzca w 
sposób wskazany w pkt 5.7 Regulaminu naruszył niniejszy Regulamin, Jury może 
wyeliminować go z Konkursu. 

 
7. [Nagrody w Konkursie] 

7.1  Nagrodą II etapu Konkursu dla 8 Zwycięzców są leżaki firmowe BILETY24, po jednej sztuce 
dla każdego Zwycięzcy. Wartość jednego leżaka wynosi 73,80 PLN brutto. W celu odbioru 
nagrody należy wysłać dane do wysyłki na adres mailowy Organizatora Konkursu do dnia 
03.09.2017 r.  na adres: marketing@bilety24.pl lub poinformować Organizatora o woli 
odbioru osobistego w siedzibie Organizatora. 

7.2. Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne. Do 
każdej nagrody rzeczowej wskazanej w ust. 7.1 powyżej, Zwycięzca Konkursu otrzyma 
również dodatkową nagrodę pieniężną odpowiadającą wysokości należnego podatku 
dochodowego od osób fizycznych od nagród rzeczowych tj. 11,11% wartości 
przekazywanej im odpowiednio Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych, która 
zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego 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. 

7.3. Wydanie Nagród Zwycięzcom, za co odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator 
Konkursu, nastąpi po udzieleniu wszelkich niezbędnych do wydania Nagrody informacji, 
w tym w szczególności podaniu danych adresowych. 

7.4. W wypadku, gdy Zwycięzca nie poda prawidłowych danych niezbędnych do wydania 
Nagród do dnia 03.09.2017 r. ., Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru innego 
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Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda, stosownie do postanowień 
Regulaminu albo nieprzyznania tej Nagrody w ogóle, w całości lub w części. 

7.5. Zwycięzca zobowiązany jest do podania prawidłowych danych niezbędnych do wydania 
przyznanej Nagrody. Postanowienia zdania poprzedzającego dotyczą przede wszystkim 
adresu poczty elektronicznej lub innych danych podanych przez Uczestnika na Stronie 
Internetowej, które mogą być wykorzystane przez Organizatora Konkursu do kontaktu ze 
Zwycięzcą. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
8. [Dane osobowe] 

8.1. Administratorem  danych  osobowych  Uczestników  przetwarzanych  w związku  z 
Konkursem  jest Organizator. 

8.2. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych, jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
wzięcia udziału w Konkursie oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe będą 
przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej: „ustawa o ochronie danych 
osobowych”) przez Dialcom24 sp. Z o.o. wyłącznie w celach związanych z organizacją i 
przeprowadzeniem Konkursu. Dane mogą być przetwarzane w innych celach, jeżeli na takie 
wykorzystanie odrębną zgodę wyrazi Uczestnik. 

8.3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania   
ich usunięcia. 
 

9. [Reklamacje] 
9.1. Ewentualne reklamacje Uczestników Konkursu będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia reklamacji i mogą być zgłaszane w Okresie Konkursu oraz 14 dni po jego 
zakończeniu. 

9.2. Reklamacje powinny być przesłane wraz z uzasadnieniem listownie na adres siedziby 
Organizatora Konkursu: Dialcom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań z dopiskiem 
„konkurs – kultura na leżakach” lub mailowo na adres marketing@bilety24.pl  oraz 
wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który Organizator Konkursu ma odesłać 
odpowiedź na reklamację. 

9.3. Odpowiedzi na reklamacje zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres poczty 
elektronicznej wskazany przez Uczestnika Konkursu w treści reklamacji. 

9.4. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Uczestników Konkursu, Organizator 
Konkursu oświadcza, iż nie wyraża zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie 
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w trybie przewidzianym Ustawą z dnia 
23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich 
/Dz.U.2016.1823/. 

 
10. [Dostępność Regulaminu i ogólnych zasad Konkursu] 

Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora Konkursu, oraz na Stronie 
Internetowej Organizatora. 

 
11. [Postanowienia końcowe] 

11.1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest nie ingerować w przebieg Konkursu w sposób 
sprzeczny z prawem, treścią Regulaminu lub w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Za 
ingerowanie w przebieg konkursu będą uważane w szczególności wszelkie działania które 
naruszały będą jego zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora. Uczestnik 
Konkursu zobowiązuje się w szczególności do niedekompilowania, nie wykorzystywania 
skryptów, nie ingerowania w bazę danych przy pomocy innych niż przygotowane przez 

mailto:marketing@bilety24.pl
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Organizatora narzędzia, nie ingerowania w oprogramowanie komputera oraz do 
niepodejmowania innych działań mających na celu uzyskanie dodatkowych korzyści w 
Konkursie. 

11.2. W przypadku zmiany adresu e-mail podanego przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest 
do powiadomienia Organizatora o zmianie poprzez przesłanie wiadomości na adres: 
marketing@bilety24.pl  

11.3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres  
marketing@bilety24.pl z informacją o takiej rezygnacji z adresu e-mail, podanego przez 
Uczestnika podczas zgłoszenia. Po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji z Konkursu 
Organizator Konkursu usunie ze strony internetowej poradę nadesłaną przez osobę 
rezygnującą z udziału w konkursie. 

11.4. 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. 

11.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 
prawne. 


