REGULAMIN KONKURSU CAŁA RZECZ W HISTORII
(dalej „Regulamin”)
§1
DEFINICJE
1.Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. „Konkurs” – konkurs prowadzony na stronie internetowej https://historie.olx.pl pod nazwą „CAŁA
RZECZ W HISTORII” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Konkurs polega na stworzeniu
i napisaniu historii, która opowiada o tym, w jaki sposób sprzedaż, kupno lub inne doświadczenie
związane z serwisem OLX.pl wpłynęło na życie Uczestnika.
b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest 23HEROES s.c. Tomasz Łapa, Łukasz Pacanowski, z
siedzibą w Poznaniu (61-747), przy ul. Działowej 22/3, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 97212393279.
c. „Fundator” – Fundatorem nagród w Konkursie jest Naspers Classifieds sp. z o. o. z siedzibą w
Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000568963,
posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 77924333421.
d. „Strona Konkursowa” – Organizator przeprowadza Konkurs pod adresem: https://historie.olx.pl,
należącej do serwisu ogłoszeniowego OLX.pl.
e. „Odpowiedź Konkursowa” – historia zamieszczona przez Uczestnika wysłana za pomocą
formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie www.historie.olx.pl, zawierająca odpowiedź
na zadanie konkursowe, adres e-mail Uczestnika, przypisany do jego konta w serwisie OLX.pl oraz
opcjonalnie zdjęcie, będące uzupełnieniem Odpowiedzi Konkursowej.
f. „Uczestnik” – Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) jest pełnoletnia osoba fizyczną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jest
zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu Ogłoszeniowego OLX.pl (dalej „Uczestnik”),
posiadającym swoje konto zarejestrowane i prowadzone zgodnie z regulaminem Serwisu
OLX,zapoznała się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść.
g. „Komisja Konkursowa” – powołana przez Organizatora składająca się z przedstawicieli
Organizatora oraz przedstawiciela Fundatora.
h „Tura/Tury” – zbiorcze określenie wszystkich tur Konkursu.
i. „Nagrody Główne” – nagrodami w każdej Turze Konkursu są:
I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł oraz wystąpienie w Filmie promującym Konkurs
II miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 1500 zł
III miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł
Sposób przyznawania nagród omówiono w par. § 10 Regulaminu.
j. „Nagroda Gwarantowana” – każdy Uczestnik, którego zgłoszenie zostanie dopuszczone do udziału
w konkursie (czyli zostanie zaakceptowane, jako spełniające warunki Konkursu zawarte w niniejszym
Regulaminie) otrzyma Nagrodę Gwarantowaną tj. 30 punktów o równowartości 30 zł, do skorzystania

z usług Serwisu OLX.
k. „Film” – na podstawie zwycięskich Odpowiedzi Konkursowych Organizator zrealizuje łącznie trzy
Filmy, mające na celu promocję marki OLX.pl w których wystąpią Uczestnicy Konkursu.
l. „Laureat” – Uczestnik, któremu została przyznana nagroda główna w jednej z trzech tur trwania
Konkursu
2. Wszelkie inne określenia znajdują swoje wyjaśnienie w Regulaminie OLX.pl, dostępnego na stronie:
https://www.olx.pl/zasady
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji marki OLX.pl, należącej do Naspers Classifieds sp. z o. o.
z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182.
2. Konkurs jest przeznaczony dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i
podzielony jest na 3 tury trwające każda jeden tydzień. Zwycięzcy wyłaniani są w terminie do 48h po
zakończeniu każdej tury:
I tura rozpoczyna się w dniu 26.01.2017 r. o godz. 0:00 i trwa do 1.02.2017 r. do godz. 23:59.
II tura rozpoczyna się w dniu 2.02.2017 r. o godz. 0:00 i trwa do 08.02.2017 r. do godz. 23:59.
III tura rozpoczyna się w dniu 9.02.2017 r. o godz. 0:00 i trwa do 15.02.2017 r. do godz. 23:59.
3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19.XI. 2009 r. o grach
hazardowych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą
losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od
przypadku, ani żadną inna przewidzianą w ustawie z dnia 19.XI.2009 r. o grach hazardowych.
4. Konkurs będzie prowadzony i dostępny na dedykowanej Stronie Konkursowej, pod adresem
https://historie.olx.pl.
5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda
osoba fizyczna, powyżej 18. roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator, pracownicy
Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
8. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zezwoleniem na nieodpłatne utrwalenie,
wykorzystanie i powielanie Odpowiedzi Konkursowej oraz wizerunku na zdjęciach promocyjnych
wykonanych dla Fundatora, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, wyłącznie na
potrzeby działań marketingowych podejmowanych przez Fundatora, zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z
późniejszymi zmianami), ponadto wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem Odpowiedzi
Konkursowej, zdjęć i nagrań z moim wizerunkiem w materiałach promocyjnych Fundatora
publikowanych w Filmie, na zdjęciach oraz stronach internetowych, jak również poprzez inne
ogólnodostępne środki masowego przekazu.

9. Uczestnik w trakcie trwania Konkursu może wysłać tylko jeden formularz z Odpowiedzią
Konkursową.
10. Każdy Uczestnik, którego zgłoszenie zostanie zatwierdzone jako spełniające warunki Konkursu
zawarte w niniejszym Regulaminie i opublikowane na Stronie Konkursowej https://historie.olx.pl,
otrzyma Nagrodą Gwarantowaną.
§3
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
1. Aby mieć możliwość wzięcia udziału w Konkursie (wypełnienia formularza) należy spełnić łącznie
następujące warunki:
a) Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie jest
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia Regulaminu oraz wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzulą „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby realizacji
Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych.
„Posiadać” konto w serwisie ogłoszeniowym OLX.pl (konto musi być aktywne,
zablokowane konta nie będą miały możliwości wzięcia udziału w Konkursie)Wysłać
formularz zgłoszeniowy z Odpowiedzią Konkursową poprzez Stronę Konkursową
https://historie.olx.pl.
2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a – c niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie
(zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
3 Przesłana Odpowiedź Konkursowa musi spełniać łącznie następujące warunki:
a) nie zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych
osób
b) nie zawierać rażących błędów językowych, odpowiadać na zadanie konkursowe, nie
być plagiatem wcześniej opublikowanej Odpowiedzi Konkursowej
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz usunięcia Odpowiedzi Konkursowych
Uczestników, których działania są niezgodne z niniejszym Regulaminem.
5. Spośród dopuszczonych w każdej turze Odpowiedzi Konkursowych, czyli takich, które zostały
zaakceptowane, jako spełniające warunki Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie, Komisja
Konkursowa wybierze 3 najlepsze Odpowiedzi Konkursowe, które nagrodzi.
6. Wszystkie Odpowiedzi Konkursowe Uczestników będą zapisywane w bazie danych Organizatora.
7. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie
Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
§4
PRAWA AUTORSKIE
1. Każdy Uczestnik, który udzielił Odpowiedzi Konkursowej oświadcza, że jest jej wyłącznym autorem
i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że
udzielona Odpowiedź Konkursowa nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób
trzecich.

2. Uczestnik zwolni Organizatora lub Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z
faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonej odpowiedzi przenoszone, na
Organizatora lub Fundatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi
w dacie wydania nagrody.
3. Uczestnik wysyłając formularz z Odpowiedzią Konkursową udziela wyłącznej, nieodpłatnej licencji
na przetwarzanie lub wykorzystanie Odpowiedzi Konkursowej przez 23HEROES s. c. Tomasz Łapa,
Łukasz Pacanowski, z siedzibą w Poznaniu (61-747), przy ul. Działowej 22/3 w celu przeprowadzenia i
rozstrzygnięcia Konkursu oraz do celów związanych z promocją marki OLX.pl

§5
NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA
1. Po zakończeniu każdej Tury Konkursu, powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa
składająca się z przedstawicieli Organizatora oraz przedstawiciela Fundatora (zwana dalej „Komisją
Konkursową”), spośród Uczestników wybierze 3 osoby, które udzieliły najlepszych Odpowiedzi w
oparciu o subiektywne kryterium kreatywności (zwani dalej „Laureatami”). Do zadań Komisji
Konkursowej należy wybór Laureatów Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników
Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Laureatom.
Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności
przeprowadzonych czynności.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Uczestników drogą telefoniczną oraz e-mailową w
celu potwierdzenia podanych przez Uczestników danych oraz gotowości realizacji nagrania Filmu, o
którym mowa w par § 6. Otrzymanie Nagrody Gwarantowanej nie wyklucza otrzymania nagrody za I,
II lub III miejsce.
3. W każdej Turze Konkursu zostaną przyznane 3 Nagrody Główne - I miejsce - 3000 tys zł i udział w
Filmie, II miejsce - 1500 zł, III miejsce - 1000 zł. Ponadto każdy uczestnik, którego zgłoszenie zostanie
dopuszczone do udziału w Konkursie (czyli zostanie zaakceptowane, jako spełniające warunki
Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie) otrzyma Nagrodę Gwarantowaną.
5.4. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę Nagrodę Główną w czasie trwania
Konkursu.
5. Nagrody stanowią przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.361 ze zm.). Organizator przyzna każdemu
zwycięzcy Nagrody dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagród przeznaczoną
na pokrycie podatku dochodowego. Nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz
zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego i
odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego.

§6
FILM
1. Nagrodą za zajęcie I miejsca w każdej Turze Konkursu jest także udział Laureata w Filmie.
2. Nagranie Filmu odbywa się w miejscu zamieszkania Laureata lub miejscu przez niego wskazanym,
w terminie wskazanym przez Organizatora, potwierdzonym przez Laureata drogą telefoniczną oraz

poprzez e-mail. Potwierdzenie jest jednoznaczne z uruchomieniem prac po stronie Organizatora,
niezbędnych do realizacji nagrania Filmu.
3. W przypadku odmowy przez Uczestnika realizacji Filmu po wcześniejszym jego potwierdzeniu,
Organizator ma prawo dochodzić od Laureat kosztów pokrycia niezbędnych do uruchomienia
prac związanych z realizacją Filmu. Sytuacje losowe będą rozważane indywidualnie przez członków
Komisji Konkursowej.
4. Wyrażenie zgody na udział w Filmie jest jednoznaczne z akceptacją Zgody na rozpowszechnianie
wizerunku, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
5. Nie wyrażenie zgody na udział w nagraniu Filmu jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się z Nagrody
Głównej.
§7
ZMIANA REGULAMINU KONKURSU
Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu w trakcie trwania Konkursu z
zastrzeżeni, że zmiany warunków Regulaminu nie wpłyną na pogorszenie praw Uczestników
Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie
konkursowej.
§8
WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU
Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 26.01.2017 r.

§9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Wysłanie Odpowiedzi Konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych Uczestnika przez Organizatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 23HEROES
s. c. z siedzibą w Poznaniu (61-747), przy ul. Działowej 22/3. Przetwarzanie danych osobowych
odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
3.Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj.
w celu wyłonienia Laureatów Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i realizacji nagród,
prowadzenia sprawozdawczości finansowej (imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu
kontaktowego oraz adresu zamieszkania – adresu do wysyłki nagrody, numeru PESEL oraz adresu
właściwego dla urzędu skarbowego celem rozliczenia nagrody) oraz przesłania przez Organizatora
wiadomości e-mail Laureatom Konkursu.
4.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród
i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa
do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich
przetwarzania.

§ 10
OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD
1. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników przez Stronę
Konkursową najpóźniej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zakończenia każdej Tury.
2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do
wydania nagrody, tj.: numer konta bankowego, imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod
pocztowy, miejscowość, numer PESEL, adres urzędu skarbowego celem rozliczenia nagrody,
najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody. Uczestnik
Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody w
wiadomości e-mail na wskazany adres.
3.Nagrody Główne zostaną wydane przez Organizatora na numery kont bankowych wskazanych przez
Laureatów w ciągu 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników na Stronie Konkursowej.
Dniem spełnienia świadczenia jest dzień wykonania dyspozycji przelewu przez Organizatora.
4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub
innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.
5. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 1 tygodnia od momentu
poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do realizacji nagrody,
prawo do nagrody zostaje przydzielone Fundatorowi.
6. Organizator nie ma wpływu na niemożność realizacji nagrody z przyczyn od niego niezależnych i
leżących po stronie Uczestnika, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości,
z wynikłe z błędnego podania przez Uczestnika danych wskazanych w par 10 ust 2.

§ 11
REKLAMACJE
1. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora z
dopiskiem „Reklamacja – Konkurs Cała Rzecz w Historii”.
2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny
opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu
poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia
reklamacji.
6. Wszelkie zapytania na temat Konkursu Uczestnicy mogą kierować w formie pisemnej na adres
Organizatora. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż wciągu 14 dni.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie Konkursowej przez cały okres trwania Konkursu.
2. Udział Uczestnika w Konkursie nie stanowi podstawy żądania przez niego jakiegokolwiek
wynagrodzenia.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników
Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego
Regulaminu Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy
powszechnie obowiązującego prawa polskiego w tym szczególnie Kodeksu Cywilnego.
4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jaki Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów
powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy.

