
Regulamin konkursu „Kalendarz Adwentowy – świąteczna zabawa z ITAKĄ” 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1.  Niniejszy regulamin, dalej zwany „Regulaminem” określa warunki odbywania konkursu pod nazwą 
Regulamin konkursu „Kalendarz Adwentowy – świąteczna zabawa z ITAKĄ”, zwanego dalej 
„Konkursem”. 

1.2.  Przed przystąpieniem do Konkursu „uczestnik” powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. 
1.3. Organizatorem Konkursu, właścicielem i wydającym nagrody jest Nowa Itaka sp. Z o.o. z siedzibą 

w Opolu 45-072, ul. Reymonta 39; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Opolu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000002269, NIP 754-26-86-
316, REGON 532179139, kapitał zakładowy 3,315,000 złotych, zwana dalej „Organizatorem”. 

1.4.  Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 grudnia 2018r. w 
godzinach od 00:01 do 23:59. 

1.5.  Z udziału w Konkursie zostają wyłączeni pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej 
rodziny (małżonkowie, zstępni, wstępni i rodzeństwo). 

1.6.  Regulamin zostaje udostępniony na stronie internetowej pod adresem www.itaka.pl/kalendarz-
adwentowy 

1.7.  Niniejszy Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu Ustawy z dn. 19 listopada 2009r. o grach 
hazardowych (tj. Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540) 
 

2. DEFINICJE 
 

2.1.  Regulamin – określający warunki i zasady Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i 
Uczestników konkursu. 

2.2.  Konkurs – Konkurs „Kalendarz Adwentowy – świąteczna zabawa z ITAKĄ” przeprowadzany przez 
Organizatora na warunkach i w okresie podanym w Regulaminie. 

2.3.  Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełni warunki konkursowe podane w pkt. 3.1. Regulaminu. 
2.4.  Strona Internetowa – dedykowana strona konkursowa znajdująca się pod adresem 

www.itaka.pl/kalendarz-adwentowy , na której znajduje się formularz zgłoszeniowy. 
2.5.  Formularz Konkursowy – formularz zgłoszeniowy, którym Uczestnik może wysłać swoje zgłoszenie 

do udziału w organizowanym przez Organizatora Konkursie. 
2.6.  Pytanie Konkursowe – pytanie zadawane na Stronie Internetowej dotyczące dokładnej liczby 

czapek Mikołaja znajdujących się na materiałach graficznych udostępnianych na stronie 
internetowej Organizatora. 

2.7.  Zadanie Konkursowe – odpowiedź na pytanie „Napisz list do Św. Mikołaja.” 
2.8.  Laureat Konkursu – uczestnik, który zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, pkt 6.1. jest 

zwycięzcą nagrody. 
2.9.  Komisja Konkursowa – powołana przez Organizatora Konkursu Komisja w składzie trzech osób, 

która będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłaniająca Zwycięzców 
Konkursu. Do zadań Komisji będzie także należało rozpatrywanie reklamacji napływających od 
Uczestników Konkursu. 

2.10. Nagroda – nagroda dla Uczestników Konkursu przyznana po jego zakończeniu. 
 

3. UCZESTNICY KONKURSU 
 

3.1.  Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału w 
Konkursie spełniać będą następujące warunki, z zastrzeżeniem pkt. 1.5. Regulaminu : 

a) Mają ukończone 18 (osiemnaście) lat; 



b) Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 
c) Posiadają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
4. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU 

 
4.1.  Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Zgłoszeń Konkursowych. 
4.2.  Konkurs trwa od godziny 00:01 6 grudnia 2018r. do 23:59 6 grudnia 2018r. 
4.3.  Odpowiedź Konkursowa powinna dotyczyć pytania konkursowego i musi zostać przesłana w 

terminie trwania Konkursu. 
4.4.  Zadanie Konkursowe polega na: 

a) Przesłaniu odpowiedzi konkursowej na pytanie o dokładną liczbę czapek Mikołaja znajdujących 
się na materiałach graficznych na Stronie Internetowej Organizatora, 

b) Przesłaniu odpowiedzi na zadanie konkursowe tj. udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Napisz 
list do Św. Mikołaja.” 

Spełnienie warunku podanego w § 4.4. pkt a) Regulaminu jest niezbędne dla wzięcia udziału w 
Konkursie, a liczba podanych czapek Mikołaja musi być prawidłowa, aby praca nadesłana z § 4.4. pkt. 
B) Regulaminu została zakwalifikowana jako prawidłowe Zgłoszenie Konkursowe i dopuszczona do 
Konkursu. Niespełnienie warunków § 4.4. Regulaminu powoduje dyskwalifikację z udziału w Konkursie. 

4.5.  Zgłoszenie Konkursowe można przesłać przez Formularz Zgłoszeniowy dostępny na Stronie 
Internetowej w okienku kalendarza adwentowego z cyfrą 6 (sześć) odnoszącym się do 6 (szóstego) 
grudnia. 

4.6.  Zgłoszenie do Konkursu zatwierdza Komisja Konkursowa. 
4.7.  Zadanie Konkursowe, aby zostało przyjęte musi być zgodne z przepisami prawa, a w szczególności: 

a) Nie może zawierać treści o charakterze obraźliwym, nie może godzić w honor i dobre imię innej 
osoby ani zawierać groźby wobec innych osób; 

b) Nie może zachęcać ani nawoływać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osób, także ze 
względu na pochodzenie, narodowość, rasę czy wyznanie; 

c) Nie może zawierać treści pornograficznych ani innych naruszających zasady moralne; 
d) Nie może zachęcać do popełnienia wykroczenia ani przestępstwa, ani popełnienia 

samobójstwa; 
e) Nie może naruszać praw osób trzecich; 
f) Nie może promować produktów ani usług konkurencyjnych w stosunku do Nowa ITAKA sp. z 

o.o. 
 

5. NAGRODY 
 

5.1.  Organizator przewiduje wręczenie 4 (czterech) zestawów Nagród dla Zwycięzców Konkursu. 
5.2.  Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani inną formę gratyfikacji. 
5.3.  Nagrodami w Konkursie są odpowiednio:  

Za zajęcie 1 miejsca – imienny bon o wartości 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) zł brutto 
do wykorzystania na rezerwację z oferty ITAKI 

Za zajęcie 2 miejsca - Plecak rowerowy + butelka na napoje + książka „Wyprawy po przyprawy”  

Za zajęcie 3 miejsca - Przewodnik Pascala + obiektywy do telefonu  

Za zajęcie 4 miejsca - Przewodnik Pascala 



5.4. Wysyłka nagród nastąpi do 14 dni od rozstrzygnięcia wyników. 
5.5.  Jeden Uczestnik Konkursu może zostać Zwycięzcą tylko jednej Nagrody w Konkursie. 

 
6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD 

 
6.1.  Komisja Konkursowa do 72 godzin od zakończenia Konkursu wybierze 4 zwycięskich Zgłoszeń 

Konkursowych spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń. Komisja wybierając Zwycięzców będzie 
brała pod uwagę: 

 Poprawność Odpowiedzi konkursowej; 
 Zgodność Odpowiedzi z tematyką Konkursu; 
 Kreatywność i oryginalność Odpowiedzi do Zadania Konkursowego. 

6.2.  Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 72 godzin od zakończenia Konkursu. 
6.3.  Prawidłowe odpowiedzi na Pytanie Konkursowe oraz imiona i miejscowość Zwycięzców Konkursu 

zostaną opublikowane na Stronie internetowej. 
6.4.  Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość mailową na adres e-

mail podany w Zgłoszeniu Konkursowym. 
 

7. DANE OSOBOWE 
 

7.1.  Dla celów przeprowadzenia Konkursu, każdorazowo od Uczestnika przystępującego do Konkursu 
będą pobierane następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail Uczestnika, 
numer telefonu kontaktowego do Uczestnika. Dane są niezbędne do wysyłki Nagród i będą 
przetwarzane wyłącznie w celu przekazania Nagród Zwycięzcom Konkursu. 

7.2.  Dane Uczestników Konkursu w postaci imienia i adresu e-mail będą zbierane przez formularz 
zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej Organizatora, na której Uczestnik będzie miał 
możliwość wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora Nową ITAKĘ sp. z o.o. w 
celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Stronie Internetowej – zgoda 
jest dobrowolna i nie jest konieczna do wzięcia udziału w Konkursie. 

7.3.  Organizator jest Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu i będzie je 
przetwarzał w celu przeprowadzenia Konkursu, kontaktowania się z Uczestnikami w związku z 
Konkursem, w tym także w sprawach składanych reklamacji, wyborem i ogłoszeniem Zwycięzców, 
wydawaniem Nagród, dokonywania rozliczeń podatkowych i publikowania Zadań Konkursowych 
na Stronie Internetowej. 

7.4.  Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i 
usuwania. Dane osobowe będą wykorzystane i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). 

7.5.  Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia 
udziału w Konkursie. 
 

8. PRAWA AUTORSKIE 
 

8.1.  Każdy Uczestnik z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie udziela Organizatorowi Nowa ITAKA sp. z 
o.o., bez wynagrodzenia licencji na wykorzystanie zgłoszonego Zadania Konkursowego, 
stanowiącego utwór na terytorium całego świata w zakresie reklamy i promocji produktów i usług 
Organizatora. 

8.2.  W przypadku, gdy udzielenie licencji będzie wymagało od Uczestnika dodatkowych czynności 
(prawnych lub faktycznych) – podejmie on niezwłocznie takie działania, bez dodatkowego 
wynagrodzenia. 



8.3.  Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszone Zadanie Konkursowe jest jego autorstwa oraz nie 
narusza praw osób trzeci a także nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami. 
 

9. REKLAMACJE 
 

9.1.  Reklamacje względem przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres 
Organizatora wysłane listem poleconym z dopiskiem: „Reklamacja - Kalendarz Adwentowy – 
świąteczna zabawa z ITAKĄ” lub droga mailową na adres: kalendarz@itaka.pl 

9.2.  Reklamacja powinna zawierać: 

a) Dopisek na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail „Reklamacja - Kalendarz Adwentowy – 
świąteczna zabawa z ITAKĄ” 

b) Podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail lub adresu do korespondencji zgłaszającego 
reklamację, 

c) Powody reklamacji, 

d) Podpis reklamującego (wyłącznie w przypadku reklamacji pisemnej). 

9.3.  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 21 dni od dnia ich doręczenia 
Organizatorowi. 

9.4.  Reklamacje Uczestników będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu. 
9.5.  Uczestnik zostanie powiadomiony o treści decyzji Organizatora listem poleconym podanym w 

zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty jego rozpatrzenia. 
9.6.  Organizator rozpatrując zgłoszenie reklamacji wyczerpuje postepowanie reklamacyjne. 

 
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
10.1. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym regulaminie nie jest grą losową, 

loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku. 
10.2. Regulamin stanowi dokument określający zasady udziału w Konkursie. 
10.3. Prawem właściwym w przypadku sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory 

będę rozstrzygane we właściwym sądzie powszechnym. 


