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REGULAMIN KONKURSU  
„Strzemieszyce przyjazne dla środowiska” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne  

Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki udziału i przeprowadzenia 
konkursu „Strzemieszyce przyjazne dla środowiska” (zwanym dalej „Konkursem”). 

Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10) ustawy o grach hazardowych z dnia 
19 listopada 2009 r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i podlega regułom zawartym w 
niniejszym Regulaminie. 

Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym 
Regulaminie oraz we właściwych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o 
Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. 

Organizatorem Konkursu jest firma DSS Recykling Sp. z o.o. (zwana dalej „Organizatorem”) z siedzibą w 
Dąbrowie Górniczej przy ul. Magazynowej 1. 

W konkursie może brać udział osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, zamieszkała na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej: 
„Uczestnikiem Konkursu”). Uczestnik Konkursu musi wypełnić dostarczony mu razem z informatorem 
kupon konkursowy. 

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, jak również członkowie 
rodzin w/w pracowników i współpracowników. Przez członków rodziny należy rozumieć: małżonka, 
zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.  

Udział w Konkursie jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją Regulaminu, zobowiązaniem Uczestnika 
Konkursu do przestrzegania Regulaminu oraz oświadczeniem, że Uczestnik Konkursu spełnia wszystkie 
warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

Uczestnik zobowiązuje się do nierozporządzania prawami związanymi z Konkursem, w szczególności 
prawem do nagrody. 

Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.dss-recykling.pl.  

Konkurs podzielony jest na trzy etapy. Etap pierwszy „zgłoszenia konkursowe” trwa od 1 do 30 kwietnia 
2014 r. Etap drugi „weryfikacja”; 5 do 7 maja. Etap trzeci „wyłonienie zwycięzców”: nie później niż do 9 
maja 2014 r. Komisja Konkursowa wyłoni Laureatów Konkursu i przyzna im nagrody.  

§ 2 Zasady udziału w Konkursie  

Aby wziąć udział w Konkursie konieczne jest, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2014 r., spełnienie przez 
Uczestnika Konkursu następujących warunków: 

a.) przyniesienie do siedziby firmy DSS DSS Recykling Sp. z o.o. przy ul. Magazynowej 1 w Dąbrowie 
Górniczej zużytego szkła (np. butelka lub słoik) i wrzucenie go do specjalnego kontenera na zużyte 
szkło znajdującego się w specjalnie wyznaczonym miejscu. 

b.) Wypełnienie formularza konkursowego znajdującego się w informatorze konkursowym i wrzucenie go 
do urny znajdującej się w wyznaczonym miejscu na terenie DSS Recykling Sp. z o.o. przy ul. 
Magazynowej 1 w Dąbrowie Górniczej,  

c.) zaznaczenie poprawnej odpowiedzi na 2 pytania konkursowe oraz podanie ułożonej przez siebie 
wypowiedzi konkursowej (zwanej dalej „Utworem”), polegającej na dokończeniu zdania 
„Strzemieszyce są…”, akceptacja Regulaminu oraz zaznaczenie wszystkich wymaganych zgód.  

Spośród osób, które prawidłowo spełniły warunki Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzców 
konkursu - do 9 maja 2014 r. 
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Każdy Uczestnik Konkursu może dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie wyłącznie jeden raz, w razie 
wpłynięcia kilku zgłoszeń od jednego Uczestnika, zostanie on wykluczony z Konkursu.. 

Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora przed lub po terminie określonym w § 1 ust. 12, nie będą brały 
udziału w Konkursie. 

Wypełnienie formularza konkursowego w sposób nieczytelny, zawierający braki, zawierający słowa i/lub 
zwroty powszechnie uważane za niekulturalne, wulgarne czy obraźliwe powoduje wykluczenie z 
Konkursu. Brak wypełnienia jakiegokolwiek z pól formularza konkursowego powoduje wykluczenie 
Uczestnika Konkursu. 

Wypowiedź (Utwór) nie może w szczególności naruszać dobrego imienia Organizatora, nie może 
nawoływać do nienawiści, przemocy czy popełnienia innego czynu zabronionego, nie może posiadać 
podtekstów o charakterze politycznym oraz religijnym. Wypowiedź (Utwór) powinna respektować 
powszechnie przyjęte normy moralne, dobra osobiste innych osób, nie może w niej wystąpić element 
mogący naruszać zasady porządku publicznego.  

Wypowiedź musi stanowić utwór Uczestnika Konkursu, w szczególności nie może ona stanowić plagiatu. 
Uczestnik nie może powielać w swoim utworze myśli, haseł, wypowiedzi osób trzecich. Każdy Uczestnik 
Konkursu oświadcza i gwarantuje, że jego wypowiedź będzie całkowicie oryginalna, nie będzie stanowić 
opracowań innych utworów i nie zostały w niej wykorzystane jakiekolwiek inne utwory, do których prawa 
przysługiwałyby osobom trzecim. Uczestnik Konkursu ponosi wobec Organizatora oraz osób trzecich 
wyłączną i pełną odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność odszkodowawczą, w przypadku, kiedy 
wypowiedź (Utwór) będzie naruszała prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste, majątkowe 
lub osobiste prawa autorskie, lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.   

Wszelkie zgłoszenia do Konkursu niezgodne z Regulaminem zostaną odrzucone przez Komisję 
Konkursową. 

§ 3 Nagrody 

Nagrodami w Konkursie są: 

a) wycieczka zagraniczna do Drezna, Torgau i Bautzen w dniach 23-24 maja 2014 r. dla 3 
Laureatów wraz z osobami towarzyszącymi (6 osób), które zdaniem Komisji udzielą najlepszych 
odpowiedzi. W programie wycieczki znajduje się: wizyta w zakładzie odzyskiwania szkła w 
Torgau, pobyt i zwiedzanie Drezna (m.in. starówka, opera Sempera na Placu Teatralnym, zamek, 
pałac Zwinger, Frauenkirche, kościół Hofkirche), zwiedzanie Budziszyna (zamek Ortenburg, 
ratusz, katedra Św. Piotra, Brama Mikołajska oraz tzw. Bogata Wieża). Organizator zapewnia 
wszystkim uczestnikom: transport, nocleg w hotelu w pokojach dwuosobowych, śniadanie i 
obiadokolację w hotelu, ubezpieczenie, tłumacza oraz opiekę pilota. Cena jednostkowa wycieczki 
dla dwóch osób to 3 710,50 zł. 

b) 3 zestawy Jamie Oliver EKO, w składzie zestawu butelka i cztery szklanki. Cena jednego zestawu 
- 158,67 zł. 

c) 5 zestawów do parzenia herbaty Duka. Cena jednostkowa - 170,97 zł. 

Nagrody nie podlegają wymianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny. 

Nagroda - wycieczka - zostanie przekazana zwycięzcom w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia 
wyników, a nagrody rzeczowe w terminie do 21 dni od ogłoszenia wyników. 

Zdjęcia nagród użyte w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Konkursu są zdjęciami 
poglądowymi, informacyjnymi i nie mogą być podstawą do roszczeń.  

Opodatkowanie wygranych w Konkursie nagród odbywa się na zasadach wynikających z obowiązujących 
przepisów  prawa podatkowego. 

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) zostanie opłacony przez 
Organizatora Konkursu. 
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§ 4 Zasady przyznania nagrody 

Laureatami Konkursu zostaną Uczestnicy Konkursu, którzy udzielili poprawnej odpowiedzi na 2 pytania 
konkursowe oraz są autorami najciekawszych Utworów. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez 
Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa w pierwszej kolejności będzie brała pod uwagę udzielenie 
przez Uczestnika Konkursu poprawnej odpowiedzi na 2 pytania konkursowe. Przy wyborze Laureatów 
Konkursu, Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę pomysłowość i poprawność Utworów.   

Komisja Konkursowa składa się z przedstawicieli Organizatora. 

Decyzja Komisji Konkursowej zależy od subiektywnego odczucia członków Komisji. Komisja jest 
suwerenna w dokonanym wyborze. 

Organizator ogłasza wyniki konkursu do 14 maja 2014 r. poprzez: 

a) umieszczenie imienia i nazwiska Laureatów na stronie internetowej www.dss-recykling.pl 

b) poinformowanie Laureatów Konkursu, na podany przez nich w formularzu konkursowym adres 
e-mail lub telefonicznie. 

Laureaci Konkursu nabywają prawo do nagrody pod warunkiem, iż odbiór nagrody przez Laureata nastąpi 
w umówionym terminie. 

Jeżeli Laureat Konkursu odmówi odbioru nagrody, Komisja Konkursowa ma prawo przyznać nagrodę 
innemu Uczestnikowi Konkursu. 

§ 5  Prawa autorskie do wypowiedzi (Utworu) 

Wypełnienie przez Uczestnika Konkursu formularza konkursowego, o którym mowa w pkt. 1 b) § 2 i 
wrzucenie go do urny, jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że jest 
wyłącznym autorem Utworu. 

Z chwilą przyznania nagrody Laureatom Konkursu, na Organizatora Konkursu przechodzą wszelkie 
autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej wypowiedzi (Utworu) Laureata Konkursu, ponadto prawo 
rozporządzania i korzystania z Utworu we własnym zakresie jak i na użytek osób trzecich, bez 
ograniczenia terytorium, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz na wszystkich znanych 
polach eksploatacji, a w szczególności:  

a.) na stronie internetowej Organizatora Konkursu www.dds-recykling.pl, 

b.) w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora Konkursu.  

• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzania określoną techniką 
egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową,  

• w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – 
wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,  

• w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w  pkt. b) powyżej  
dotyczący publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania 
i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez 
Internet).  

• Organizator zastrzega na swoją rzecz prawo wykorzystania Utworu we wszelkiej działalności 
reklamowej i promocyjnej,  w  szczególności w charakterze materiału reklamowego  lub 
promocyjnego lub też w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych. 

Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych Laureatom Konkursu przysługuje nagroda, o której 
mowa w § 3 niniejszego regulaminu. 

Laureat Konkursu zobowiązuje się do niewykonywania wobec Organizatora Konkursu osobistego prawa 
autorskiego, polegającego na oznaczeniu Utworu swoim nazwiskiem, nazwiskiem i imieniem lub 
pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo. 
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Z chwilą przyznania nagrody Laureatowi Konkursu, na Organizatora Konkursu przechodzą wyłączne 
prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do Utworu. 

W przypadku ujawnienia okoliczności przemawiających za brakiem autorstwa Laureata utworu 
zgłoszonego do Konkursu, po przeniesieniu własności zestawów Jamie Oliver EKO, zestawów do 
parzenia herbaty lub po upływie terminu wycieczki, na której był obecny Laureat, Laureat jest 
zobowiązany odpowiednio do przeniesienia praw własności nagród rzeczowych, a także przeniesienia 
prawa własności środków pieniężnych odpowiadających kwocie równowartości wycieczki w terminie do 14 
dni. 

Organizatorzy konkursu zobowiązują się przenieść autorskie majątkowe prawo do utworu, o którym mowa 
w §5, na rzecz Laureata w przypadku braku odbioru przez niego nagrody w umówionym terminie. 

§ 6 Prawo do wykorzystania wizerunku Laureata 

Laureaci Konkursu zezwalają na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku uwiecznionego na 
materiałach DSS Recykling wykorzystywanych w zakresie następujących pól eksploatacji: 

a)  utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy 
materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci 
komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, 
na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia 
egzemplarzy materiałów czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy; 

b)    wprowadzanie do obrotu materiałów, na których znajdował się będzie Laureat;  

c)  publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz 
ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci multimedialnych, w 
szczególności Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku bądź wywołanych 
zdjęć, wykorzystanie w działaniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz 
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do znaku dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej i 
intranetowej Agencji i innych stronach internetowych i intranetowych oraz w treści korespondencji 
i materiałów przesyłanych drogą elektroniczną, a także poprzez wprowadzanie do pamięci 
komputera lub innych urządzeń służących do przetwarzania danych - jakąkolwiek techniką, 
włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM; 

Bez ograniczeń terytorialnych. 
 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku Laureata przez Organizatora obejmuje okres jednego roku, tj. od 1 
maja 2014 do 30 kwietnia 2015 roku. 

§ 7 Odpowiedzialno ść 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a.) niemożność wydania nagrody z przyczyn od niego niezależnych, 

b.) podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych 
osobowych, danych kontaktowych oraz innych informacji uniemożliwiających wydanie nagrody, 

c.) problemy w przeprowadzaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek siły wyższej, przez którą 
należy rozumieć zdarzenie nagłe, niemożliwe do przewidzenia, których skutkom nie można było 
zapobiec, w szczególności: działania przyrody takie jak mrozy, powodzie, wiatry, pożary, akty 
władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak zamieszki uliczne 
czy strajki, 

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych 

Podanie  danych  osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia 
wzięcie udziału w Konkursie.  
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Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika Konkursu na 
wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzanym 
Konkursem, w szczególności wyłonieniem Laureatów, przyznaniem nagrody oraz dokumentowania 
Konkursu, w tym wykonania obowiązków publicznoprawnych przez Organizatora. Ponadto, Uczestnik 
Konkursu wyraża zgodę, na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu marketingu 
bezpośredniego świadczonych przez Organizatora usług, w szczególności imię i nazwisko nagrodzonego 
Uczestnika Konkursu może być opublikowane na stronie internetowej www.dss-recykling.pl oraz w 
materiałach promocyjnych Organizatora. 

Uczestnik Konkursu może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i wizerunku, 
żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.  

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 

Organizator może się kontaktować z Uczestnikami Konkursu drogą telefoniczną, e-mailową bądź 
listownie. 

§ 9  Reklamacje 

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo złożenia reklamacji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od 
daty ogłoszenia wyników Konkursu  (decyduje data wpływu reklamacji). 

Reklamacje należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: konkurs@dss-recykling.pl lub 
listownie na adres: DSS Recykling Sp. z o.o., ul. Magazynowa 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza z dopiskiem 
„Konkurs: „Strzemieszyce przyjazne dla środowiska”. 

Reklamacje Uczestników Konkursu dotyczące Konkursu będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową 
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja Komisji 
Konkursowej w sprawie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna. Odpowiedź na reklamację zostanie 
odesłana, stosownie do sposobu wniesienia reklamacji: e-mailem lub listem poleconym na adres zwrotny, 
który należy podać w piśmie reklamacyjnym. 

§ 10  Postanowienia ko ńcowe 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. 
Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

 


