
Regulamin Konkursu „Odjechana łazienka!” 
 
 
§ I. Organizacja Konkursu 
 

1. Konkurs organizowany jest przez Łazienkaplus.pl Spółka Akcyjna. z siedzibą w Żernikach, 62-030 
Żerniki, przy ul. Składowej 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o k 

2. apitale zakładowym w wysokości 500 000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 
7831683382, prowadzącą sklep internetowy Lazienkaplus.pl (zwany w treści umowy 
Organizatorem). 

 
2. Konkurs nie jest grą losową zakładem wzajemnym, ani żadną inną grą, której wynik zależy od przypadku, 
ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 
listopada 2009 r.). 
 
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
4. Organizator przeprowadza Konkurs na stronie internetowej www.lazienkaplus.pl/pl/odjechana-lazienka 
(dalej Strona Konkursowa) przy wykorzystaniu specjalnie stworzonej webaplikacji.  
 
§ II. Uczestnicy Konkursu 
 
1. W Konkursie może wziąć udział osoba pełnoletnia, która spełnia łącznie następujące warunki: 
 
i. jest osobą fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych; 
ii. spełnia wymogi niniejszego Regulaminu. 
 
Spełniająca powyższe warunki osoba uczestnicząca w konkursie zwana jest w treści umowy Uczestnikiem. 
 
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby działające na zlecenie Organizatora w 
związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodziny wszystkich 
wymienionych wcześniej osób, za jakie uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby  pozostające w związkach partnerskich z w/w 
osobami. 
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz wyeliminowania z konkursu Użytkowników 
biorących udział w Konkursie, których działania są niezgodnie z niniejszym Regulaminem. 
 
§ III. Przebieg Konkursu 
 
1. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 01.09 – 30.11.2016 roku. 
 
2. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będą przedstawiciele Organizatora. 
 
3. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie 
konkursowej www.lazienkaplus.pl/pl/odjechana-lazienka (wymagane jest wypełnienie pól: imię, adres email 
oraz dodanie zdjęcia a następnie kliknięcie ,,Wyślij zgłoszenie”). 
 
4. Poprzez przystąpienie do Konkursu, jego Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje 
jego treść. 
 
5. Zadanie w ramach Konkursu polega na dodaniu przez Uczestnika, poprzez formularz zgłoszeniowy na 
stronie www.lazienkaplus.pl/pl/odjechana-lazienka utworu fotograficznego (dalej Zdjęcie) o temacie 
,,Odjechana łazienka” przy czym Zdjęcie musi pod rygorem usunięcia z konkursu: 



i. być fotografią autorską. 
ii. fotografia nie może podlegać żadnemu retuszowi graficznemu. 
iii. fotografia nie będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, 
jak również, iż osobiste i majątkowe prawa autorskie do fotografii nie są ograniczone jakimikolwiek prawami 
osób trzecich.  
iv. fotografia nie była publicznie rozpowszechniona lub udostępniona za pośrednictwem jakichkolwiek 
środków przekazu lub rozpowszechniania. 
v. fotografia posiada minimalną rozdzielczość 1000x600 px, maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku to 10Mb 
i dopuszczalne typy plików to JPG, PNG, GIF. 
 
Ostateczną decyzję co do spełniania warunku określonego w § III ust. 5, pkt. i podejmuje Organizator. 
 
6. Każdy uczestnik może dodać tylko 3 Zdjęcia przez cały czas trwania konkursu. 
 
7. Wykonanie zadania nastąpi w terminie 01.09 – 30.11.2016 roku. 
 
8. Prawidłowo dodane przez Uczestników Zdjęcia, o którym mowa w ust. 5 pkt. niniejszego paragrafu, będą 
prezentowane losowo na Stronie Konkursowej. 
 
9. Poprzez dodanie Zdjęcia Uczestnik oświadcza, że: 
 
i. dysponuje zgodą na wykorzystanie wizerunku osób widocznych na zdjęciu zgodnie z postanowieniami art. 
81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.; 
ii. jest wyłącznym autorem zdjęcia i przysługują mu prawa autorskie do Zdjęć; 
iii. zdjęcie nie narusza praw autorskich osób trzecich; 
iv. zdjęcie nie było wcześniej publikowane ani nie zdobyło nagród w żadnym innym konkursie 
fotograficznym; 
 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia dodanych przez Uczestnika utworów, jeżeli nie spełniają 
one postanowień niniejszego Regulaminu, są obraźliwe, wulgarne lub godzące w dobre imię Organizatora. 
 
11. W Konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody. Zwycięskie prace 
zostaną wybrane przez Komisję konkursową powołaną przez Organizatora.  Nagrodzona może zostać tylko 
jedna praca Uczestnika.  
 
12. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi do dnia 14.12.2016 na Stronie Konkursowej oraz w serwisie 
Facebook na fan page Lazienkaplus.pl (http://www.facebook.com/lazienkaplus) poprzez publikację zestawu 
nagrodzonych zdjęć. Każdy ze zwycięzców w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu Konkursu otrzyma 
maila informującego o wygranej wraz z kuponem.  
 
§ IV. Nagrody 
 
1. W Konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody: 1. Miejsce – bon na 
zakupy produktów Deante w sklepie Łazienkaplus.pl o wartości 1500 zł, 2.miejsce – bon na zakupy 
produktów Deante w sklepie Łazienkaplus.pl o wartości 1000 zł, 3.miejsce  – bon na zakupy produktów 
Deante w sklepie Łazienkaplus.pl o wartości 500 zł. 
 
2. Bony można zrealizować wyłącznie w sklepie Łazienkaplus.pl podczas jednorazowego zamówienia w 
terminie do 30.06.2017 roku. Nagroda nie może być wymieniona na inną lub na jej równowartość pieniężną. 
W przypadku zakupów mniejszych niż równowartość bonu różnica kwotowa pomiędzy wartością 
zamówienia a wartością bonu nie będzie zwracana, a bon zostanie uznany jako rozliczony w całości. 
 
3. Bony wraz z kodem zostaną przesłane do zwycięzców droga e-mailową, na adres podany w zgłoszeniu 
konkursowym. Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, 
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wysyłki 
nagród oraz czynności z nią powiązanych. 

http://www.facebook.com/lazienkaplus


 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn od niego 
niezależnych i leżących po stronie Uczestników, dostawcy usług internetowych, operatora skrzynki e-
mailowej lub pojawienia się innych przyczyn technicznych. Organizator nie ponosi w szczególności 
odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych 
danych, koniecznych do przekazania Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu 
do korespondencji podanego przez Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą 
prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Nagrody. 
 
§ V. Reklamacje 
 
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą być  zgłaszane 
najpóźniej w terminie do 15 stycznia 2017 r. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listem 
poleconym na adres Organizatora: Łazienkaplus.pl  S.A., ul. Składowa 17, 62-023 Żerniki z dopiskiem 
„Reklamacja – Odjechana łazienka!”. 
 
2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na podany wyżej 
adres. 
 
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie podstaw 
reklamacji wraz z uzasadnieniem. 
 
4. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora zgłoszenia 
reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
 
5. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym, 
wysłanym na adres Reklamującego. 
 
6. Po wyczerpaniu postępowania, określonego w niniejszym paragrafie, wszelkie spory mogą być 
rozpatrywane wyłącznie na drodze postępowania sądowego. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów 
jest sąd powszechny według właściwości ogólnej wynikającej z przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 
 
§ VII. Postanowienia końcowe 
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie 
warunków uczestnictwa w Konkursie, przerwania Konkursu, jego wcześniejszego zakończenia lub 
przedłużenia terminu jego trwania. 
 
2. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie Konkursowej. Organizator zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania zmian w regulaminie w formie pisemnej, stosownym aneksem, a następnie ogłoszenia ich na 
ww. stronie internetowej. 
3. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób 
trzecich w utworach przesłanych przez Uczestników Konkursu. 
 
4. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z przesłanych przez niego materiałów na 
wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych oraz w sieci Internet - na stronach internetowych www.lazienkaplus.pl, 
www.lazienkaplus.pl/pl/odjechana-lazienka oraz na profilach Lazienkaplus.pl na portalach Facebook 
(http://www.facebook.com/lazienkaplus),Pinterest (https://pl.pinterest.com/lazienkaplus/), Instagram 
(https://www.instagram.com/lazienkaplus/). Powyższe uprawnienie uznaje się za nieodpłatną, 
nieograniczoną w czasie i terytorialnie licencję niewyłączną. 
 
5. Organizator nie odpowiada za brak dostępu do Internetu uniemożliwiający mu uczestnictwo w konkursie. 
6. Zgłoszenie udziału w Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych Uczestnika przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych 
osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883. 

http://www.lazienkaplus.pl/
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7. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska Uczestnika, adresu e-mail, adresu do ewentualnej wysyłki 
nagród przekazane przez Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu:  
 
i. realizacji Konkursu; 
ii. wyłonienia zwycięzców Konkursu; 
iii. doręczenia nagród; 
iv. wysyłania informacji związanych z Konkursem; 
v. celów marketingowych związanych z promocją Konkursu. 
 
8. Uczestnik Konkursu, oświadcza, iż w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyraża zgodę na 
opublikowanie imienia i nazwiska Uczestnika w materiałach promocyjnych oraz informacyjnych związanych z 
Konkursem, w tym w związku z ogłoszeniem wyników konkursu, w szczególności na stronach internetowych 
Organizatora. 
 
9. Zwycięzcy Konkursu zgadzają się na wykorzystanie zebranych danych dla celów związanych ze 
sprawozdawczością podatkową i księgową oraz potrzeb kontaktów, w przedmiocie przeprowadzenia i 
rozliczenia Konkursu lub indywidualnego komunikowania się w związku z Konkursem. 
 
10. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie mechanizmu Cookies do tych z wymienionych z czynności 
pobierania danych, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu. Cookies są informacją 
zmieszczoną na komputerze Użytkownika i umożliwiają identyfikację komputera. Cookies są powszechnie 
stosowane przez liczne witryny internetowe. Informacje te, wskazują w jaki sposób i kiedy Uczestnicy 
korzystają z serwisu, dzięki czemu są pomocne w ciągłym ulepszaniu stron internetowych Organizatora. 
 
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane przesłane w wiadomości e-mail, o 
której mowa w § 3 ust. 12, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie 
Uczestnika, któremu przyznano nagrodę. 
 
12. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, 
fałszowania wyników, fałszowania danych jak również poprzez wykorzystanie oprogramowania, które nie 
jest wymienione w zastrzeżeniach Organizatora jako wymaganego do wzięcia udziału w konkursie, 
Organizator może bez uprzedniego powiadomienia usunąć Uczestnika. Usunięcie jest równoznaczne z 
nieuwzględnieniem Uczestnika w Konkursie. Informacje w przedmiocie usuniętych Uczestników zostaną 
udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres mailowy: konkurs@lazienkaplus.pl. 
 
13. Wszelkie zgłoszenia naruszenia Regulaminu przez Uczestników Konkursu należy kierować na adres: 
konkurs@lazienkaplus.pl. 
 
14. Wypowiedzi umieszczane przez Uczestników w ramach Konkursu nie mogą zawierać treści obraźliwych 
lub oszczerczych względem kogokolwiek. Zabrania się również umieszczania treści wulgarnych, przez co 
rozumie się: niewyszukane słownictwo, pornografię, przemoc i treści drastyczne. Organizator zastrzega 
sobie prawo do usunięcia Uczestników. 
 
15. Wszystkie koszty związane z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu. 
 
16. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają 
wyłącznie postanowienia Regulaminu. 
 
17. Organizator zastrzega następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem 
teleinformatycznym Strony Konkursowej: przeglądarka internetowa Internet Explorer co najmniej w wersji 
9.0, FireFox co najmniej w wersji 4.0, Opera co najmniej w wersji 11, Safari co najmniej w wersji 4.0, Google 
Chrome co najmniej w wersji 4. 
 
18. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne 
przepisy polskiego prawa. 
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