
 

 

 REGULAMIN 
 

„Nie czekaj na last minute, zrób wypad do Suntago…” 
 

§1 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Nie czekaj na last minute, zrób wypad do Suntago…” (zwany dalej 

„Konkursem”). 
 
2. Organizatorem Konkursu jest „Stars4Brands” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-

757), przy ul. Pory 78, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS: 0000386616, NIP: 5213604026, REGON: 142941474 , kapitał zakładowy: 
60 000 PLN („Organizator”) 

 
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaś zgłoszenia można dokonać za 

pośrednictwem strony konkursowej dostępnej pod adresem www.konkurstropiki.pl („Strona Konkursowa”). 
 
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą liczbową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, 

których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych. 

 
5. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 - 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny. 
 

§2 
UCZESTNICY KONKURSU  

 
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terenie Polski, która dokona 

Zakupu Promocyjnego i zgłoszenia do Konkursu, przy czym Zakupu Promocyjnego dokona w charakterze konsumenta 
w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (zwany dalej „Uczestnikiem”). 

 
2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie Konkursu, pracownicy 

(tj. osoby świadczące pracę lub stałe usługi na podstawie umów cywilno-prawnych) Organizatora, jak również 
członkowie najbliższych rodzin ww. pracowników i współpracowników, tj. ich małżonkowie, rodzice małżonków, 
rodzeństwo, wstępni, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

 
§3  

 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
1.  Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 27.10.2022r. do dnia 09.11.2022r. dokonać poniższych 

czynności, zgodnie z poniższą kolejnością: 
 

a) dokonać jednorazowego (stwierdzonego rachunkiem lub fakturą) zakupu 4 szt. piwa Hardmade i/lub 4 szt. 
piwa Hardmade 0,0%  i/lub 4 szt. piwa Captain Jack  (dalej „Zakup Promocyjny”) w jednym z punktów 
handlowych zrzeszonych w sieci Franczyzowej Lewiatan Holding S.A., i/lub Eurocash Sieci Partnerskie(dalej 
zwane Groszek) i/lub sieci Euro Sklep  sp. z .o.o, biorących udział w Konkursie i posiadających  w aktualnej 
ofercie Produkt Promocyjny 

 
b) zachować dowód dokonania Zakupu Promocyjnego, 

 
c) wejść na Stronę Konkursową, www.konkurstropiki.pl dokonać weryfikacji swojego wieku i po kliknięciu w 

przycisk „Wchodzę”:  
i. podać dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu email, oraz  
ii. udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Dlaczego to Ty potrzebujesz tropikalnego wypadu 

do Suntago ?” (Maksymalna ilość znaków odpowiedzi konkursowej to 1.000) lub dodać zdjęcie 
obrazujące odpowiedź na ww pytanie, oraz 

iii. dodać zdjęcie paragonu/dowodu Zakupu Promocyjnego 
iv. zapoznać się z niniejszym Regulaminem i złożyć oświadczenie w zakresie pełnoletniości, 

oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z Regulaminem oraz oświadczenie o zapoznaniu się 
z obowiązkiem informacyjnym w zakresie danych osobowych,  

powyższe czynności należy zatwierdzić klikając przycisk „Weź udział”.  
 

2. Czynności opisane w ust. 1  stanowią zgłoszenie do Konkursu (dalej jako „Zgłoszenie”). Organizator potwierdzi 
wpłynięcie Zgłoszenia za pośrednictwem komunikatu wyświetlonego na stronie internetowej , 
www.konkurstropiki.pl, bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia. 

 
3.  Uczestnik bierze udział w Konkursie z chwilą potwierdzenia przesłania Zgłoszenia przez Stronę Konkursową.  
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4.  Dokonanie jednego Zakupu Promocyjnego upoważnia do dokonania tylko jednego Zgłoszenia do Konkursu. Jeden 
Uczestnik może dokonać w Konkursie dowolnej liczby Zgłoszeń, jednak pod warunkiem, że liczba dokonanych 
Zgłoszeń odpowiada liczbie dokonanych Zakupów Promocyjnych spełniających warunki opisane w Regulaminie oraz 
liczbie posiadanych dowodów zakupu (rachunków lub faktur). W przypadku dokonania więcej niż jednego Zakupu 
Promocyjnego na jednym dowodzie dokonania Zakupu Promocyjnego, Uczestnik uprawniony jest do dokonania tylko 
jednego Zgłoszenia w Konkursie.  

 
5.  W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia niespełniające warunków wymienionych w niniejszym paragrafie. 
 
6. Treść odpowiedzi na pytanie konkursowe lub dodane zdjęcie nie może naruszać: praw autorskich, praw do wizerunku 

lub dóbr osobistych osób trzecich; nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne, 
nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotycznych, propagujących przemoc; 
nawiązywać w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, 
pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym, treści 
niezgodnych z prawem albo godzących w powszechnie uznane wartości chronione prawem; naruszających dobre 
obyczaje, a także promujących markę konkurencyjną wobec marek Hardmade i Captain Jack. Zgłoszenia zawierające 
powyższe treści niedozwolone albo niespełniające innych warunków wskazanych w Regulaminie, podlegają 
odrzuceniu w Konkursie.  

 
 

§4 
 

NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA i WYDAWANIA 
 
1. Organizator w Konkursie przewidział łącznie 75 nagród, każda w postaci dwóch e-voucherów do Parku Wodnego 

Suntago Park of Poland, adres: ul. Nowy Świat 1, 96-30 Wręcza, Polska, o wartości 318, 00 zł Brutto. Nagroda nie 
obejmuje dojazdu do parku wodnego, zwrotu kosztów dojazdu, noclegów ani wyżywienia, vouchery ważne do 
dn. 31.12.22, strefa Relax i Saunaria dostępne są dla osób powyżej 16 roku życia, vouchery całodniowe, do 
wykorzystania od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  
Łączna wartość nagród wynosi 23 850 zł Brutto 

 
2. Nagroda stanowią 2  e-vouchery na okaziciela, Laureat nie powinien udostępniać e-voucheru ani jego zdjęć innym 

osobom. Organizator nie wydaje duplikatów e-voucherów w razie jego zagubienia przez Laureata.    

 
3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Stosownie do treści art. 21 ust. 1 

pkt. 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z 

późn. zm.). 

 

4. Laureatom Nagród nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju ani na ich równowartość 

pieniężną.  

 

5. Laureatom Nagród nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.  

 

6. Uczestnik może uzyskać prawo do tylko jednej Nagrody w Konkursie.  

 
7. Nagroda w formie dwóch(2szt.) e-voucherów zostanie przesłana na adres email podany przez Laureata w 

Zgłoszeniu konkursowym najpóźniej do dnia 19.11. 2022 roku.  

 
 

§5 
ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W KONKURSIE 

 
1. Zwycięzcy Konkursu w liczbie 75 zostaną wyłonieni spośród Uczestników (w Regulaminie jako „Laureaci”), 

którzy Zgłoszenia nie zostały odrzucone z przyczyn wskazanych w Regulaminie, przez trzyosobową komisję 
konkursową powołaną przez Organizatora. Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięzców Konkursu do 
dnia 15.11.2022 roku. 

 
2. W ocenie odpowiedzi na pytanie konkursowe komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria (do 

wyboru przez Komisję) oryginalności, pomysłowości i kreatywności, zastosowane słownictwo i stylistyka oraz 
oryginalność zdjęcia. 

 
3. Organizator wyśle do Laureatów do dnia 19.11.2022 roku wiadomość email na adres podany podczas 

dokonywania zwycięskiego Zgłoszenia z informacją o wygranej wraz z nagrodą w postaci 2 elektronicznych 
voucherów do Parku Wodnego Suntago.  

 



 

 

4. Laureat traci prawo do Nagrody, gdy nie okaże na żądanie Organizatora dowodu (lub wszystkich dowodów) 
dokonania Zakupu Promocyjnego wskazanych w Zgłoszeniu. 

 
5. Komisja konkursowa sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać 

się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora. 
 
 

§ 6.  
DANE OSOBOWE 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej 
„RODO” – poniżej znajduje się informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Konkursie: 
  
1. W celu prawidłowej realizacji Konkursu niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych Uczestników i Laureatów 

(dalej jako „Dane Osobowe”).  

2.   Administratorem Danych Osobowych podawanych przez Uczestników w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, 

w tym wydania nagród jest Organizator, tj. Stars4Brands Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie (02-757), przy ul. Pory 78, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS: 0000386616, NIP: 5213604026, REGON: 142941474 , 

kapitał zakładowy: 60 000 PLN (w niniejszym ustępie jako: „Administrator”).  

3.  Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem 

Organizatora oraz w formie e-mail na adres:: rodo@stars4brands.pl. 

4. Dane Osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych z realizacją prawnie uzasadnionych interesów 

Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak: 

a) organizacja Konkursu, w szczególności przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń Uczestników, ustalenie zwycięzców 

Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji i żądań Uczestników związanych z 

Konkursem,  

b) cele dowodowe na potrzeby obrony w sprawach dotyczących roszczeń związanych z Konkursem, 

c) rozpatrzenia reklamacji, 

d) w celu wykonania obowiązków podatkowych. 

5. Dane Osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 

6. Administrator będzie przetwarzać Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji opisanych wyżej celów ich 

przetwarzania. W szczególności, w ramach zgłoszenia konkursowego przetwarzane będą takie dane Uczestnika, jak 

imię i nazwisko, e-mail, informacja o pełnoletniości, informacja o spełnieniu wymogów konkursowych, informacja o 

dacie i godzinie zgłoszenia się do udziału w Konkursie.  

7. Podanie przez Uczestników Danych Osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w 

Konkursie. Jednakże niepodanie danych z uwagi na kwestie organizacyjne skutkuje niemożliwością wzięcia udziału 

w Konkursie.  

8. Dane Osobowe mogą być ujawniane upoważnionym pracownikom Organizatora oraz usługodawcom Organizatora, 

którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych w celu realizacji usług świadczonych 

Organizatorowi, w szczególności dostawcom usług IT oraz firmom świadczącym usługi doradcze lub usługi 

archiwizacyjne. Ponadto Dane Osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym, kancelariom prawnym, 

a także organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. 

9. Dostęp do Danych Osobowych mają zawsze tylko ci odbiorcy, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego 

dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi.  
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10. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu i rozpatrywania 

ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem. W przypadku Danych Osobowych Laureatów przetwarzanych w 

celu wywiązania się przez Organizatora z obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, dane te będą 

przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa dotyczący przechowywania dokumentacji księgowej i 

podatkowej w celu udokumentowania wywiązania się ze zobowiązań publicznoprawnych. W sytuacji, gdy 

przetwarzanie Danych Osobowych będzie niezbędne w celach dowodowych na wypadek ewentualnych roszczeń 

Uczestników lub osób trzecich takie dane mogą zostać zachowane do czasu przedawnienia tych roszczeń lub 

prawomocnego zakończenia postępowania w danej sprawie. 

11. Uczestnik konkursu oświadcza, iż w przypadku zgłoszenia do konkursu zdjęcia zgodnie z par. 3 pkt 1) lit. c, ii, na 

którym znajduje się wizerunki osób trzecich, posiada on prawa do wizerunku jak i zgłoszenia tych osób, w 

konkursie. 

12. Uczestnik może skorzystać z następujących praw: 

a)  prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a 

w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO), 

b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 

RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich 

prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje 

także w sytuacji, gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on 

aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty 

okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),  

c) prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), 

d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z 

przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Administratora 

w ramach realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO). 

Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w razie uznania, że przetwarzanie ich Danych Osobowych narusza przepisy RODO. 

 

 

§7  
REKLAMACJE 

1. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi za 
pomocą wiadomości e-mail na adres e-mail: kontakt@stars4brands.pl w terminie do dnia 25.11.2022 roku.  

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres email, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz datę 
i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Konkursie oraz treść żądania.  

3. Reklamacje rozpatruje komisja konkursowa. 

4. Uczestnik jest powiadamiany o decyzji za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora, na adres elektroniczny do komunikacji, wskazany w reklamacji 
złożonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
 

5. Skorzystanie z prawa do wniesienia reklamacji nie pozbawia Uczestnika lub Laureata roszczeń wynikających z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 
 
 

§8  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

kodeks cywilny. 
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2. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu. 

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.  

4. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu, przy czym zmiany nie wpłyną na prawa nabyte przez 
uczestnika, w przypadku: 

a. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

b. decyzji organów państwowych lub samorządowych; 

c. konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych Uczestników lub 
bezpiecznego dla Uczestników funkcjonowania Strony Konkursowej; 

d. konieczności zaradzenia awarii technicznej Strony Konkursowej. 

W każdej takiej sytuacji Organizator ze stosownym wyprzedzeniem, powiadomi o tym Uczestników, za 
pośrednictwem Strony Konkursowej, poprzez zamieszczenie na niej zestawienia zmian Regulaminu w formie 
aneksu. 

  
 
 
 
 


