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Regulamin konkursu  
‘POCZTÓWKA Z WAKACJI’ 

 
 
I. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki przeprowadzenia konkursu „Pocztówka z 

wakacji” (zwany dalej „Konkursem”) na profilu Melex w serwisie Facebook oraz Instagram (zwanym dalej „Social 

media”). 

2. Organizatorem i fundatorem konkursu jest MELEX SP. Z O. O., adres: 39-300 Mielec,  ul. Inwestorów 25, KRS 

0000499204, NIP 5242508288 (zwana dalej „Organizatorem”). 

3. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną ani też nie jest zakładem 

wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540). 

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

4. Serwis Facebook oraz Instagram udostępnia wyłącznie infrastrukturę,̨ dzięki której możliwa jest organizacja 

konkursu. Facebook, Instagram nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu 

na łamach serwisu. 

5. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału w Konkursie 

jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Uczestnika, zobowiązaniem Uczestnika Konkursu do 

przestrzegania Regulaminu oraz oświadczeniem, iż Uczestnik Konkursu spełnia wszystkie warunki, które 

uprawniają go do udziału w Konkursie. 

 

II. Zasady Konkursu 

 

1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych posiadających tylko jedno prawdziwe konto osobiste w 

Social media i obserwujących portale  (https://www.facebook.com/melexltd, https://www.instagram.com/melexltd/). 

Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

2. Zadanie konkursowe będzie dostępne w poście konkursowym na profilu Melex na Facebooku.  

3. Przedmiotem Konkursu jest wybranie spośród Uczestników 1 zwycięzcy i 2 osób wyróżnionych, którzy spełnią 

zadanie konkursowe (zwane dalej "Zgłoszeniem"), tj.: 

-  w komentarzu pod postem konkursowym udostępnionym na profilu Melex zamieszczą fotografię z uchwyceniem 

oryginalnego pojazdu Melex. 

- prześlą deklarację uczestnictwa w konkursie w wiadomości prywatnej lub na maila board@melex.com.pl 

4. Uczestnik, który opublikuje najciekawsze Zgłoszenie (zwany dalej „Zwycięzcą”) wygra nagrodę.̨ Spośród pozostałych 

Uczestników Organizator  przyzna 2 wyróżnienia.  

5. Warunek uczestnictwa w Konkursie stanowi opublikowanie Zgłoszenia poprzez komentarz pod postem 

konkursowym w Social media, oraz obserwowanie profilu Melex.  

 

III. Prawa autorskie 

 

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do 

Zgłoszenia wskazanego pkt II ppkt 3. oraz, że składające się na nie utwory nie naruszają praw osób trzecich. 

https://www.facebook.com/melexltd


2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Uczestników i Zgłoszeń. 

3. Organizator nabywa własność nagrodzonej pracy konkursowej z chwilą wydania nagrody. Postanowienie to stosuje 

się również do autorskich praw majątkowych. Autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego Zgłoszenia 

przechodzą na Organizatora z chwilą przekazania nagrody. Tym samym Uczestnik Konkursu potwierdza, że 

nadesłane zdjęcie pozwala na wykorzystanie wizerunku osób znajdujących się na nim. Uczestnikowi Konkursu, 

którego Zgłoszenie konkursowe zostało nagrodzone oprócz nagrody nie przysługuje żadne dalsze wynagrodzenie z 

tytułu przeniesienia własności Zgłoszenia konkursowego i autorskiego prawa majątkowych do niego. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zgłoszenia obejmuje wszystkie pola eksploatacji 

wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 

24, poz. 83 ze zm.). Przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmie także wykonywanie zależnych praw 

autorskich oraz prawo do rozporządzenia i korzystania z pomysłu.  

5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wyłącznego autorstwa do nagrodzonej pracy lub w przypadku 

zgłoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń lub roszczeń przez osoby trzecie dotyczących naruszenia ich praw, Zwycięzca 

na żądanie Organizatora jest zobowiązany złożyć wyjaśnienia oraz przedstawić niezwłocznie dowody 

potwierdzające jego wyłączne autorstwo. W przypadku ich nieprzedstawienia lub uznania ich przez Organizatora za 

niewystarczające, Organizator ma prawo wykluczenia takiego Zgłoszenia z Konkursu, a w przypadku kiedy 

wątpliwości, zastrzeżenia lub roszczenia zostaną zgłoszone już po przyznaniu Nagrody, Organizator ma prawo 

zdecydować o utracie prawa do Nagrody przez takiego Zwycięzcę, a następnie przyznać Nagrodę innemu 

Uczestnikowi Konkursu albo zadecydować o innym przeznaczeniu Nagrody. 

6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób 

trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu i Regulaminu serwisu Social media, podejrzenia należy zgłaszać na adres 

board@melex.com.pl.  

7. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu. 

 

IV. Nagrody w Konkursie 

 

1. Zwycięzca na podstawie Regulaminu otrzyma bezprzewodowe słuchawki JBL Wave 300 TWS („Nagroda”). Dla 

wyróżnionych przewidziano gadżety firmowe Melex. 

2. Nagrodę Uczestnikom przydziela Organizator Konkursu na podstawie swobodnej oceny udzielonych przez 

Uczestnika Zgłoszeń oraz postanowień Regulaminu. 

3. Nagroda zostanie przesłana na wskazane przez zwycięzcę dane adresowe na terytorium Polski w ciągu dziesięciu 

dni roboczych liczonych od dnia, w którym nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu. 

4. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego Nagród jak również 

prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody. 

5. Nagroda, która nie została przyznana, lub nagroda, do której wygrany utracili prawa z przyczyn określonych w 

Regulaminie, pozostaje w dyspozycji Organizatora. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika konkursu błędnych danych teleadresowych. 

Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika konkursu danych, skutkuje utratą 

nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora. 

 

V. Czas trwania Konkursu 

 

1. Konkurs trwa od 4 sierpnia 2022  r. od godziny 11.00 do 31 sierpnia 2022 r. do godziny 23:59. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu 4 dni od dnia jego zakończenia na profilu Melex na portalach Social 

media. 

3. Zwycięzcy i wyróżnieni zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej w Konkursie poprzez wiadomość 

prywatną w serwisie Facebook w dniu ogłoszenia wyników Konkursu. Żeby otrzymać Nagrodę, zwycięzca jest 

zobowiązany odpowiedzieć na przesłaną wiadomość podając dane niezbędne do przekazania Nagrody w terminie 

nieprzekraczającym 3 dni od otrzymania wiadomości. Brak odpowiedzi od Zwycięzcy skutkuje utratą Nagrody, 

która przechodzi do dyspozycji Organizatora. 



4. Organizator zastrzega, iż ww. terminy mogą ulec zmianie, o czym Organizator zobowiązuje się niezwłocznie 

informować Uczestników poprzez ogłoszenie na Stronie, zgodnie z zapisami Regulaminu. 

 

VI. Komisja Konkursowa 

 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny 

prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję 

Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. 

2. Na wynik Konkursu ma wpływ wyłącznie rezultat działań Uczestników ocenianych zgodnie z Regulaminem - z 

wyłączaniem jakichkolwiek elementów o charakterze losowym. 

3. Organizator nie gwarantuje, iż udział w Konkursie zakończy się jego wygraniem przez danego Uczestnika. 

 

VII. Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia warunki określone w 

Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych 

bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia 

powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do 

nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora. Uczestnicy, w stosunku do których ujawnione 

zostanie podanie w formularzu fałszywych danych identyfikacyjnych, będą automatycznie usuwani z Konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie lub przerwy w działaniu sieci Internet, a także za 

niemożność lub utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie. 

8. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres e-mail: adres 

board@melex.com.pl nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. 

3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom. 

4. Wniesione w terminie reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia 

reklamacji Organizatorowi. Reklamacje wniesione po terminie lub nie spełniające warunków określonych w 

Regulaminie pozostawiane są bez rozpoznania. 

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Powiadomienie Uczestnika o decyzji 

Organizatora zostanie wysłane na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni, licząc od daty rozpatrzenia 

reklamacji. 

 

VIII. Dane osobowe 

 

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika Konkursu na wykorzystanie i 

przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzanym Konkursem. 

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Organizator Konkursu. 

3. Dane osobowe Zwycięzcy są przetwarzane wyłącznie w celu wydania nagród oraz rozpatrywania reklamacji 

Zwycięzcy. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie. 

5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z 

zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia 

przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o 

wynikach Konkursu. 

7. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą poddawane profilowaniu. 

8. Dane Uczestników Konkursu będą udostępniane Zaufanym Partnerom Organizatora oraz podmiotom zewnętrznym 

wg przepisów obowiązującego prawa. 

9. Dane Uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 



10. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz 

kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył 

odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy 

technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia 

praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w 

szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 

b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 

c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 

przetwarzanych. 

 

IX. Zmiany Regulaminu 

 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

https://melex.com.pl/. 

2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy 

wyłącznie do Komisji Konkursowej. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, w tym także prawo 

do nieprzyznania Nagrody. Zmiany nie mogą naruszyć praw nabytych przez Uczestników. 

4. Zmiany regulaminu będą udostępniane na stronie internetowej https://melex.com.pl/ a także komunikowane 

uprzednio Użytkownikom w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian, sposób. 

5. W przypadku niezaakceptowania zmian, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora o takiej 

decyzji drogą mailową na adres mailowy: board@melex.com.pl. 

 

X. Postanowienia końcowe 

 

1. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej 

przewidzianej w niniejszym Regulaminie, a także po wyczerpaniu możliwości polubownego rozwiązania 

zaistniałego sporu. 

2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 

3. Sądem miejscowo właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Konkursu jest sąd właściwy dla siedziby 

Organizatora. 

 

 


