
REGULAMIN konkursu 
„Lech Ice Mojito” 

11.08.2016 
 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą „Lech Ice Mojito” (zwanego dalej 
“Konkursem”), jest agencja DIGITAL BROTHERS Sp. z o. o. ul., Mińska 25 lok. 45, 03-808 
Warszawa, NIP 9522129772 (zwana dalej "Organizatorem"). 

2. Zleceniodawcą organizacji Konkursu jest Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu 
(zwana dalej „Zlecającym”). 

3. Organizator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu. 

4. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik 
(zwany dalej "Uczestnikiem") akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu. Regulamin 
Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w artykule dotyczącym Konkursu “Lech Ice 
Mojito” umieszczonym pod adresem internetowym: https://www.beerlovers.pl/artykul/wytrop-
rozbitkow-wygraj-lech-ice-mojito/ (zwanym dalej „Modułem konkursowym”). 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, Kompanii 
Piwowarskiej S.A. oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, 
małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

6. Konkurs trwa od 17 sierpnia 2016 od godziny 12:00 do 1 września 2016 roku do godziny 23:59. 

7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator i Zlecający powołają 
trzyosobową komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej 
wejdą osoby delegowane przez Organizatora i Zlecającego. 

 

Warunki uczestnictwa 

8. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, konsument w 
rozumieniu art. 22 ¹ Kodeksu Cywilnego oraz posiadająca miejsce stałego zamieszkania w Polsce. 

9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie konta w serwisie Beerlovers.pl 

10. Warunkiem wysłania zgłoszenia do Konkursu jest zaakceptowanie regulaminu Konkursu. 

11. Uczestnik oznaczając w Module konkursowym checkbox przy „Zapoznałem się i akceptuję 
regulamin konkursu” składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, 
wyraża zgodę na jego treść, akceptuje jego warunki i oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.  

12. Niedozwolone jest logowanie się przez Uczestnika z wielu kont w celu wpływania na wynik 
Konkursu pod rygorem utraty prawa do nagród i pod rygorem całkowitego wykluczenia 
Uczestnika z Konkursu. 

13. Wszelkie uzasadnione podejrzenia Organizatora dotyczące nieprawidłowości dotyczących 
wpływania Uczestnika na wynik Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z 
Konkursu. 

14. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
przez Organizatora, będącego administratorem danych osobowych, w celach związanych z 
organizacją i prowadzeniem Konkursu oraz wyłonieniem zwycięzców. Uczestnik wyraża również 
zgodę na publikację jego nazwy użytkownika (lub imienia i nazwiska) w serwisie beerlovers.pl na 
liście laureatów Konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania 
oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale 
niezbędne do uzyskania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 



 
 
Zadania Uczestnika Konkursu i przebieg Konkursu 

15. Uczestnictwo w Konkursie polega na wykonaniu oznaczonych w niniejszym Regulaminie zadań. 

16. Uczestnik realizuje zadania Konkursu za pośrednictwem serwisu umieszczonego pod adresem 
www.beerlovers.pl. 

17. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 
2009 (Dz. U. Nr 201, poz. 1540). 

18. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie 3 (trzech) akcji w obrębie serwisu www.beerlovers.pl za co 
Uczestnik zostanie odznaczony odpowiednimi odznakami. 

19. Akcje jakie Uczestnik musi wykonać, aby zdobyć odznaki:  

a. Odznaka „Niezbędnik” przyznawana za skomentowanie artykułu dotyczącego konkursu 
„Lech Ice Mojito”,  

b. Odznaka „Towarzysz wyspy” przyznawana za udostępnienie  artykułu dotyczącego konkursu 
„Lech Ice Mojito” na Facebooku, 

c. Odznaka „Dojście do wodopoju” przyznawana za wyszukanie w wyszukiwarce piwa „Lech 
Ice Mojito” i polubienie go za pośrednictwem buttonu Facebook Like na karcie piwa, 

20. Uczestnik, który zdobędzie komplet wszystkich 3 odznak uzyska dostęp do formularza 
konkursowego w którym będzie mógł udzielić odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe: „Jak 
kreatywnie wykorzystalibyście znalezioną na wyspie butelkę lub puszkę po piwie?” 

21. Każdy Uczestnik może wysłać do Konkursu tylko jedno Zgłoszenie. 

22. Autorzy 10 najciekawszych odpowiedzi zostaną nagrodzeni. 

 

Nagrody 

23. Nagrodami w konkursie są zestawy składające się z czterech piw Lech Ice Mojito (4 puszki, 
500ml każde z opakowań) oraz okolicznościowej skrzynki.  

24. Autorzy 10 najciekawszych odpowiedzi na pytanie otwarte zostaną nagrodzeni nagrodą po 
jednym zestawie każdy. 

25. W przypadku zaistnienia sytuacji spornych, w szczególności uzasadnionych wątpliwości co do 
rozdziału nagród w Konkursie, wszelkie sprawy będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Komisję 
Konkursową.  

26. Informacje o przyznanych nagrodach będą upublicznione w artykule dotyczącym Konkursu 
“Lech Ice Mojito” najpóźniej w dniu 8 września 2016 roku do godziny 15:00. 

27. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce. 

28. Zwycięzca Konkursu nie ma możliwości zamiany nagrody. 

29. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby. 

30. Zwycięzcy Konkursu przysługuje tylko jedna nagroda. 

31. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich nagród w Konkursie jeśli Komisja 
Konkursowa uzna, że Zgłoszenia nie odpowiadają na Zadanie konkursowe lub jeśli Zgłoszeń 
będzie za mało. 

32. Integralną część Nagrody stanowi dodatkowa suma pieniężna, stanowiąca równowartość 

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania nagrody, którą 

oblicza się według poniższego wzoru: K=X*N/(100%-X), gdzie: K – to dodatkowa suma pieniężna, 



N – to wartość nagrody rzeczowej, X – to odpowiednia stawka podatku dochodowego w 

procentach, tj. 10%. 

Zgodnie z art. 41 ust 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwycięzca Konkursu 

jest zobowiązany przed wydaniem  Nagrody wpłacić Organizatorowi kwotę należnego 

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania  Nagrody w 

wysokości 10% wartości Nagrody. Dokonanie przez zwycięzcę Konkursu wpłaty kwoty 

zryczałtowanego podatku jest warunkiem wydania Nagrody przez Organizatora. Jednocześnie 

zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku osobowym od osób fizycznych Organizator pobierze 

zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dokonywanej wypłaty elementu 

pieniężnego Nagrody. 
 

Prawa autorskie 

33. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą treści Zgłoszenia i posiada wszelkie autorskie 
prawa majątkowe do zgłoszonej odpowiedzi  i w przypadku wygranej, przenosi je w całości, 
nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na Organizatora. Zwycięzca przenosi na 
Organizatora majątkowe prawa autorskie w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą znaną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

34. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na pełne wykorzystanie treści przesłanej w Zgłoszeniu 
bez konieczności oznaczania autorstwa Uczestnika, modyfikowanie jego treści w całości lub 
części oraz dokonywanie jego opracowań w całości lub części. 

35. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w razie zgłoszenia roszczeń 
lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez 
Organizatora odpowiedzi przesłanej w Zgłoszeniu, do którego prawa Organizator nabył na mocy 
niniejszego regulaminu. 

 
Odbiór nagród 

36. Uczestnicy zostaną poinformowani o wygranej poprzez umieszczenie ich imienia i nazwiska 
(podanego w panelu użytkownika) w treści artykułu dotyczącego Konkursu „Lech Ice Mojito” 
oraz poprzez wiadomość email wysłaną na adres email podany w panelu użytkownika. 

37. Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje nagroda zobowiązany jest przesłać swoje dane 
teleadresowe w odpowiedzi na otrzymaną wiadomość z informacją o zwycięstwie. 

38. Niewysłanie przez Zwycięzcę jego danych teleadresowych w ciągu 10 dni od daty wysłania 
wiadomości z informacją o zwycięstwie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa Uczestnika 
do nagrody.  

39. Nagrody zostaną przesłane do Zwycięzców za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie 30 dni 
od daty zakończenia zbierania danych Zwycięzców w Aplikacji Konkursu. 

40. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub podanego przez 
Uczestnika adresu do korespondencji Uczestnika Konkursu lub zmianę innych danych 
uniemożliwiającą przesłanie Uczestnikowi nagrody, jak również za niemożność odbioru lub 
nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek innej przyczyny leżącej po stronie Uczestnika. W takim 



przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do nagrody. 

 

Reklamacje 

41. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie z dopiskiem „Lech Ice 
Mojito” do Organizatora na adres: ul. Mińska 25 lok. 45, 03-808 Warszawa nie później niż do 25 
października 2016 roku. Reklamacje zgłaszane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę 
zgłoszenia reklamacji uznawana jest data stempla pocztowego. 

42. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny 
opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od ich 
otrzymania przez Komisję Konkursową, o której mowa w niniejszym Regulaminie. Komisja 
Konkursowa rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. 

43. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Komisji Konkursowej za 
pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji lub wiadomości e-mail. 

44. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z 
Organizatorem poprzez e-mail: konkurs@beerlovers.pl. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 3 
dni roboczych. 

45. Organizator oraz Zlecający nie są odpowiedzialni za niedostępność Konkursu wskutek 
problemów z przesyłaniem danych przez Uczestników, ani też nie gwarantują, że strona 
beerlovers.pl będzie wolna od zakłóceń.  

46. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w tym z opłatą za dostęp do Internetu, 
są ponoszone przez Uczestników. 

 

Postanowienia końcowe 

47. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad i potwierdza, że spełnia 
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Niespełnienie wyżej 
wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika 
z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń do odbioru nagród i 
jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do 
Organizatora lub do Zlecającego, jak również uprawnia Komisję Konkursową do odmowy 
przyznania lub wydania nagrody. 

48. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania 
przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie, w zakresie w jakim nie 
będzie to wpływać na prawa już nabyte przez Uczestnika. 

49. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w 
niniejszym Regulaminie. 

 


