
Regulamin Konkursu „POLATAJ z Piotrem Żyłą i zagraj z Mistrzem Świata na żywo w grę skoki 
narciarskie!”, zwany dalej „Regulaminem”. 

 

I. Postanowienia Ogólne:  

1. Organizatorem konkursu o nazwie: „POLATAJ z Piotrem Żyłą i zagraj z Mistrzem Świata na 
żywo w grę skoki narciarskie!”(dalej: „Konkurs”) jest KGK Trade sp. z o.o. sp. k. z siedzibą  
w Krakowie przy ul. Ujastek 5b 31-752 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, 
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000563276, 
posiadającą NIP 6783155146 i REGON 361816905 (dalej: „Organizator”).  

2. Partnerem Konkursu jest x-kom spółka z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bojemskiego 
25, 42-202 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000429838, posiadającą NIP: 9492107026, BDO: 
000005541 kapitał zakładowy 10 000 000 zł (dalej: „Partner”). 

 
3. Konkurs odbędzie się w terminie od dnia 15 czerwca 2021 r. do 1 lipca 2021 roku. Miejscem 
przeprowadzenia Konkursu będzie strona internetowa Partnera (dalej: „Strona konkursowa”): 
https://www.facebook.com/xkompl  

4. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna 
zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność ́ do 
czynności prawnych która zaakceptuje Regulamin.  

5. Uczestnik nie może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz.  

6. W ciągu trwania całego Konkursu Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.  

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (w tym osoby świadczące pracę na innej 
podstawie niż umowa o pracę) Organizatora, Partnera ani członkowie ich rodzin. Przez 
członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia.  

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 

9. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez 
Organizatora (dalej: „Komisja”). 

II. Zasady Konkursu 

1. Banery konkursowe zostaną ̨opublikowane na Stronie konkursowej w dniu 15 czerwca 2021 
roku w formie posta Partnera. 



2. Aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy w terminie określonym w pkt. I. ust. 3. niniejszego 
Regulaminu: 
- odpowiedzieć na pytanie: O co chciałbyś zapytać osobiście Piotra Żyłę? Odpowiedź należy 
umieścić bezpośrednio w komentarzu pod postem Partnera.  

3. Po umieszczeniu komentarza z odpowiedzią na pytanie (dalej: „Zgłoszenie”) zespół 
utworzony przez Organizatora zajmie się ̨weryfikacją Zgłoszenia. 

4. W przypadku umieszczenia więcej niż jednego Zgłoszenia, pod uwagę brane będzie jedynie 
Zgłoszenie z najwcześniejszą datą umieszczenia.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 
których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu,  
w szczególności Uczestników, którzy:  

a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; 

b) wykorzystują różne dodatkowe adresy tego samego konta poczty elektronicznej do 
umieszczania wielu Zgłoszeń pochodzących rzekomo od różnych Uczestników 

c) umieszczą Zgłoszenie zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, brutalne, 
agresywne, obraźliwe dla Organizatora i Partnera, 

d) naruszają prawa osób trzecich, jak również gdy ich Zgłoszenie będzie przedstawiać lub 
opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi 
lub zwierząt;  

e) podejmą próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń Strony 
konkursowej albo wykorzystania jej luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jej działanie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania moderacji Zgłoszeń, w celu zapewnienia 
zgodności Zgłoszeń z wymogami wskazanymi w Regulaminie. Zgłoszenia, którym nie będzie 
można zapewnić zgodności z tymi wymogami, zostaną usunięte i nie będą brały udziału  
w procesie wybierania zwycięzców. 

7. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z braniem udziału przez Uczestnika w Konkursie 
Organizator może skontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego 
sposobów komunikacji (np. poprzez wiadomość e-mailową); podczas takiego kontaktu 
Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego 
udziału w Konkursie, a odmowa ich podania będzie równoznaczna z naruszeniem postanowień 
niniejszego Regulaminu.  

8. Z chwilą umieszczenia Zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych do celów związanych z realizacją Konkursu.  

 

 



III. Wybór Zwycięzcy i przyznanie Nagrody 

1.  Komisja będzie oceniać każde Zgłoszenie za oryginalność i kreatywność. Każdy z członków 
Komisji wystawi Zgłoszeniu ocenę w skali od 1 do 3 punktów. Zwycięzcą Konkursu będą ci 
Uczestnicy, których Zgłoszenia otrzymają od Komisji łącznie najwyższą liczbę punktów (dalej: 
„Zwycięzca”).  

2. Organizator ogłosi 3 (słownie: trzech) Zwycięzców w ciągu 7 dni roboczych od daty 
zakończenia Konkursu. Zostaną oni poinformowany o wygranej i przyznaniu im nagrody  
w komentarzu pod umieszczonymi przez nich Zgłoszeniami. Zwycięzca w terminie 5 dni od 
poinformowania o wygranej przekaże Organizatorowi swoje pełne dane osobowe (imię/imiona 
oraz nazwisko) niezbędne do skorzystania z nagrody. Jeżeli Zwycięzca nie skontaktuje się  
z Organizatorem w ciągu 5 dni, straci prawo do nagrody, a Komisja będzie mogła wybrać 
kolejnego Zwycięzcę. 

3. Nagrodą dla Zwycięzcy będzie możliwość odbycia osobistego spotkania z Piotrem Żyłą (dalej: 
„Nagroda” lub „Spotkanie”). Spotkanie odbędzie się w terminie od 12 do 23 lipca 2021 r.,  
w dniu ustalonym pomiędzy Organizatorem i Zwyciezcą. Spotkanie będzie miało miejsce  
w Pensjonacie Źródełko, ul. Źródlana 24 43-450 Ustroń i trwać będzie 2 godziny. Organizator 
zapewni Zwycięzcy wyżywienie w trakcie spotkania. Dojazd do miejsca spotkania Zwycięzca 
organizuje samodzielnie.  

4. Zwycięzca może odmówić skorzystania z Nagrody, lecz nie otrzyma za to w zamian 
ekwiwalentu pieniężnęgo ani innej rzeczy lub świadczenia.  

4. Jeśli okaże się, że Zwycięzca nie spełnia warunków określonych w pkt. I Regulaminu, utraci 
prawo do Nagrody, a Komisja będzie mogła wybrać kolejnego Zwycięzcę. 

IV. Przebieg Spotkania i transmisja live 

1. W trakcie Spotkania Zwycięzca będzie mógł porozmawiać z Piotrem Żyłą, zadać mu pytania 
oraz zagrać w grę komputerową w skoki narciarskie. 

2. Przebieg całego Spotkania będzie transmitowany w czasie rzeczywistym na Stronie 
konkursowej. Bezpośrednio przed rozpoczęciem Spotkania Zwycięzca udzieli Organizatorowi 
oraz Partnerowi zgody na publikację jego wizerunku, podpisując przedłożone mu oświadczenie. 
Brak udzielania zgody oznaczać będzie utratę prawa do Nagrody 

V. Postępowanie reklamacyjne  

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem powinny być zgłaszane w formie mailowej na 
adres marketing@kgktrade.pl w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu.  

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni roboczych od daty ich 
otrzymania.  

3. W terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji Organizator prześle Uczestnikowi 
ostateczną informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji.  



VI. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest KGK Trade 
sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Ujastek 5b 31-752 Kraków wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000563276, posiadająca NIP 6783155146 i REGON 361816905. Przetwarzanie 
danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem 
679/2016 – RODO oraz innych przepisów prawa.  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Nagrody.  

3. Odbiorcami danych osobowych, oprócz Partnera mogą być również podmioty, które 
świadczą na rzecz Organizatora usługi wsparcia informatycznego, usługi księgowe lub usługi 
logistyczne.  

4. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez cały okres Konkursu oraz przez okres 
przedawnienia roszczeń cywilnych lub podatkowych. W sytuacji wyrażenia przez Uczestnika 
zgody na komunikację marketingową, dane osobowe będą przechowywane do momentu jej 
wycofania.  

5. Uczestnikowi służy prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania jak również prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
a także o prawie do przenoszenia danych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne lub 
faktyczne.  

6. Organizator informuje, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w 
każdym momencie, jednak wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na ważność czynności 
przetwarzania, które zostały podjęte przed wycofaniem zgody.  

7. Organizator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, który kontroluje 
sposób przetwarzania danych osobowych. 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Umiejszczając Zgłoszenie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uczestnictwa  
w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie. 
W szczególności Uczestnik zobowiązuje się nie ingerować w przebieg Konkursu w sposób 
naruszający jego zasady. 

2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podjęcia 
przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień 
Regulaminu.  

3. Niezależnie od ust. 2 powyżej Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu 
Uczestnika, który w ocenie Organizatora naruszy ogólne zasady obowiązujące na Stronie 
konkursowej, naruszy dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.  



4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania 
przyczyny, o ile nie pogorszy to warunków uczestnictwa w Konkursie i nie naruszy praw już 
nabytych przez Uczestników. Zmiana Regulaminu nastąpi poprzez zamieszczenie odpowiedniej 
informacji na stronie internetowej Organizatora.  

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w linku na stronie internetowej: https://lp.x-
kom.pl/a/Xblitz-polataj-odpowiedzialnie/ oraz w siedzibie Organizatora.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub 
nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych 
uniemożliwiających lub opóźniających przyznanie Nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.  

7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.  
o grach hazardowych i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach 
wykonawczych do tej ustawy.  

8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej: https://lp.x-
kom.pl/a/Xblitz-polataj-odpowiedzialnie/ 

. 

 

 

 

 

https://lp.x-kom.pl/a/Xblitz-polataj-odpowiedzialnie/
https://lp.x-kom.pl/a/Xblitz-polataj-odpowiedzialnie/
https://lp.x-kom.pl/a/Xblitz-polataj-odpowiedzialnie/
https://lp.x-kom.pl/a/Xblitz-polataj-odpowiedzialnie/

