
REGULAMIN KONKURSU 
„Wygraj łazienk ę od LUXKON” 

 
§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu „Wygraj łazienkę od LUXKON” (zwanego dalej 
„Konkursem”) jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LUXKON S. Jacolik, E. 
Studziński, K. Studziński Spółka Jawna z siedzibą w Koninie (62-500) przy ulicy 
Kolskiej 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000060347, REGON: 310002565, NIP: 
6650000628, adres e-mail: kalisz@luxkon.pl zwana dalej „Organizatorem” ). 

2. Konkurs jest związany z działalnością Organizatora w Oddziale w Kaliszu (62-800) 
przy ulicy Wrocławskiej 219c (zwanego dalej: „Oddziałem Organizatora w 
Kaliszu” lub „Oddziałem”) i ma na celu promowanie i reklamę Oddziału oraz 
prowadzonej w Oddziale działalności i sprzedawanych w Oddziale produktów.  

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem" ) określa zasady udziału w 
Konkursie oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego przeprowadzeniem, a także 
zasady postępowania reklamacyjnego. 

4. Konkurs trwa od dnia 1 lipca 2017 roku od godziny 00:00:00 do dnia 30 września 
2017 roku do godziny 23:59:59 (zwany dalej: „Okresem Trwania Konkursu”).  

5. Uczestnikami Konkursu mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 
zdolność do czynności prawnych, mające stałe miejsce zamieszkania w Kaliszu, 
Ostrowie Wielkopolskim lub w zasięgu 20 km od w/w miejscowości, na warunkach 
opisanych szczegółowo w niniejszym Regulaminie (zwani dalej: „Uczestnikami”). 

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby 
współpracujące z Organizatorem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek 
pracy, a także członkowie najbliższych rodzin wspólników Organizatora, tj. wstępni, 
zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w 
stosunku przysposobienia.  

7. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (zwaną dalej "Komisj ą 
Konkursową" ), w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora. Do zadań 
Komisji Konkursowej należą: 

a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,  

b) kontrolowanie spełnienia warunków udziału w Konkursie przez Uczestników oraz 
wyłonienie Laureatów Konkursu, 

c) rozpatrywanie zgłoszeń reklamacyjnych.  

 
§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie 

 
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu spełnić łącznie 

następujące warunki: 



a) być zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego, działającego 
pod adresem www.facebook.com (zwanego dalej: „Facebook’iem”) i polubić na 
Facebook’u post, umieszczony na fanpage’u Oddziału, prowadzonym pod 
adresem: https://www.facebook.com/Luxkon-Kalisz-ceramika-i-armatura-
305607616293506/?fref=ts, dotyczący Konkursu (zwany dalej: „Postem 
Konkursowym”); 

b) zrobić sobie (lub innym osobom, wyrażającym zgodę na utrwalenie i 
rozpowszechnianie ich wizerunku) kreatywne zdjęcie w Oddziale (zwane dalej: 
„Zdj ęciem Konkursowym”), wykorzystując jeden z dostępnych w Oddziale 
rekwizytów, wskazanych poglądowo w Załączniku nr 1 do Regulaminu (zwanych 
dalej: „Rekwizytami”) i umieścić je pod Postem Konkursowym, utworzonym 
przez fanpage Oddziału; 

c) wypełnić formularz zgłoszeniowy (zwany dalej: „Formularzem 
Zgłoszeniowym”), znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: www. 
kalisz.luxkon.pl (zwanej dalej: „Stroną Konkursową”) poprzez poprawne 
wskazanie swoich danych - imienia i nazwiska, adresu e-mail, kodu pocztowego 
miejsca zamieszkania oraz linku do swojego konta na Facebook’u;  

d) mieć stałe miejsce zamieszkania w Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim lub w 
zasięgu 20 km od w/w miejscowości; 

e) zaakceptować postanowienia Regulaminu Konkursu znajdującego się na Stronie 
Konkursowej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Stronie Konkursowej;  

f) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji 
Konkursu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola; 

g) wyrazić zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie Zdjęcia 
Konkursowego w materiałach promocyjnych Organizatora. 

2. Zdjęcia Konkursowe zawierające treści polityczne, religijne, kontrowersyjne, 
dyskryminujące, wulgarne, obrażające uczucia religijne, naruszające dobre obyczaje i 
sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi 
zostaną wykluczone z Konkursu. Wykluczeniu z Konkursu będą podlegać również 
Zdjęcia Konkursowe naruszające prawa autorskie osób trzecich, nawiązujące do 
innych produktów, marek lub firm niezwiązanych z Organizatorem oraz już wcześniej 
publikowanych w mediach elektronicznych, w prasie, Internecie bądź w jakikolwiek 
inny sposób rozpowszechnianych.  

3. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że:  
a) zapoznał się z Regulaminem, wyraża zgodę na jego postanowienia i zobowiązuje 

się do przestrzegania określonych w nim zasad; 
b) potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w 

Konkursie; 
c) przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe do Zdjęcia Konkursowego;  
d) osoby znajdujące się na Zdjęciu Konkursowym wyraziły zgodę na utrwalenie i 

rozpowszechnianie ich wizerunku bez jakiegokolwiek wynagrodzenia; 
e) Zdjęcie Konkursowe nie jest w żaden sposób obciążone oraz nie narusza praw 

osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych; 



f) dane osobowe Uczestnika wskazane w formularzu na Stronie Konkursowej są 
prawdziwe.  

4. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa w ust. 3 powyżej okazały się 
nieprawdziwe, Uczestnik traci prawo do Nagrody, a w przypadku gdy osoby trzecie 
wystąpią wobec Organizatora z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw, Uczestnik 
zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności oraz pokrycia 
poniesionych przez niego szkód.  

 
§ 3 Zasady wyłonienia Zwycięzcy Konkursu 

 

1. W ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Okresu Trwania Konkursu, 
Komisja Konkursowa, kierując się subiektywną oceną w oparciu o kryterium 
pomysłowości, oryginalności, kreatywności, humoru, zgodności z tematyką zadania 
oraz z niniejszym Regulaminem, wyłoni zwycięzcę konkursu (zwanego dalej” 
Zwycięzcą”), któremu zostanie przyznana Nagroda, o której mowa w § 4 Regulaminu. 

2. Komisja Konkursowa może również przyznawać wyróżnienia określonym 
Uczestnikom Konkursu.  

3. Lista Laureatów (obejmująca Zwycięzcę oraz ewentualnie wyróżnionych Uczestników 
Konkursu) zostanie ogłoszona na Stronie Konkursowej, na stronie internetowej 
Organizatora (http://www.luxkon.pl/) oraz na Facebook’owym fanpage’u Oddziału 
Organizatora w Kaliszu, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia wyłonienia 
Laureatów. Ponadto Laureaci zostaną powiadomieni o zwycięstwie za pośrednictwem 
adresu e-mail podanego na Stronie Konkursowej.  

4. Lista Laureatów będzie zawierać imię, pierwszą literę nazwiska oraz Zdjęcie 
Konkursowe każdego z Laureatów. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża 
zgodę na opublikowanie przez Organizatora w/w danych oraz Zdjęcia Konkursowego.  

 
§ 4 Nagroda w Konkursie 

 
1. Nagrodę w Konkursie stanowi bon na produkty do wyposażenia łazienki Uczestnika 

(płytki ceramiczne, armatura, materiały budowlane) pochodzące z Oddziału 
Organizatora w Kaliszu o wartości 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) złotych brutto.  
Organizator jednorazowo dostarczy cały wybrany asortyment (w wyznaczonym przez 
siebie terminie) do miejsca zamieszkania, zgodnie z § 1 pkt. 5 

2. Do Nagrody określonej w ust. 1 powyżej, Organizator ufunduje dodatkową nagrodę 
pieniężną w wysokości 11,11% jej wartości. Od łącznej wartości nagrody Organizator 
potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego 
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do w art. 30 
ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 
r. ( Dz.U. 2012. 361 j.t. ze zm. ) i przekaże do właściwego urzędu skarbowego.  

3. Zwycięzca wyraża zgodę na brak wypłaty dodatkowej kwoty nagrody pieniężnej na 
jego rzecz i przeznaczenie jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w 
Konkursie.  



4. Nagroda nie może być wymieniana na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę 
rzeczową. W przypadku wyboru przez Zwycięzcę towarów i usług o łącznej wartości 
poniżej wartości Nagrody, Zwycięzcy nie przysługuje prawo do otrzymania 
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystaną część bonu.  

5. Prawo do Nagrody jest niezbywalne.  
6. Bon może zostać wykorzystany przez Zwycięzcę w terminie do dnia 15 grudnia 2017 

roku. 
 

§ 5 Postępowanie reklamacyjne 
 

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny zostać złożone w formie pisemnej na 
adres: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Luxkon S.Jacolik, E.Studziński, 
K.Studziński Spółka Jawna, Oddział w Kaliszu, ul. Wrocławska 219b, 62-800 Kalisz, 
z dopiskiem „Reklamacja – Wygraj łazienkę od LUXKON”.  

2. Reklamacja powinna zawierać: 
a) imię i nazwisko osoby składającej reklamację,  
b) adres osoby składającej reklamację,  

c) dokładny opis i powód reklamacji.  
3. W przypadku braku któregokolwiek z elementów, wskazanych w ust. 2 powyżej, 

Organizator wezwie nadawcę reklamacji do jej uzupełnienia.  
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni 
od daty otrzymania reklamacji lub uzupełnionej reklamacji przez Organizatora.  

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.  

6. Organizator oświadcza, że gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika reklamacji 
spór nie zostanie rozwiązany, Organizator odmawia wzięcia udziału w postępowaniu 
w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przewidzianym 
ustawą z ustawą z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu 
sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016. Poz. 1823).  

 
§ 6 Przetwarzanie danych osobowych 

 
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.  
2. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz miejsca zamieszkania 

(w tym kodu pocztowego) będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
2002.101. 926 j.t. ze zm.) w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w 
tym: ogłoszenia wyników, wydania Nagród oraz rozpatrywania reklamacji.  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w 
Konkursie.  

4. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do 
żądania ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych 
osobowych.  
 



§ 7 Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin dostępny jest nieprzerwanie na Stronie Konkursowej, na Facebook’owym 
fanpage’u Oddziału Organizatora w Kaliszu oraz w Oddziale Organizatora w Kaliszu, 
czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w sobotę w 
godzinach od 9.00 do 13.00. 

2. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki 
Regulaminu.  

3. W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik 
brał udział w Konkursie w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w 
niniejszym Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego Uczestnika 
z Konkursu, jak również do niewydania takiemu Uczestnikowi odpowiedniej 
Nagrody.  

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach 
hazardowych.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego Regulaminu z 
przyczyn techniczno-organizacyjnych poprzez publikację treści nowego Regulaminu 
na Stronie Konkursowej, na Facebook’owym fanpage’u Oddziału Organizatora w 
Kaliszu oraz poprzez wyłożenie treści nowego Regulaminu w Oddziale. O zmianie 
Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem 
adresów e-mail wskazanych na Stronie Konkursowej. Zmiana Regulaminu nie będzie 
naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu przed dokonaniem zmian. 
Zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie 7 (siedmiu) dni od daty 
opublikowania zmiany.  



Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Wygraj łazienkę od LUXKON” 
- 

Opis Rekwizytów 

 

 


