
REGULAMIN KONKURSU „Konkurs KINGSTON – Kogo obdarowałbyś prezentem świątecznym i 
dlaczego? Wybierz produkt z asortymentu Kingston.”  

 

I. Regulamin i zasady konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest Sklep Internetowy Morele.net Sp. z o.o.; ul. Fabryczna 20A; 31-553 
Kraków; NIP: PL9451972201. 

2. Celem konkursu jest nagrodzenie  najbardziej kreatywnych według swobodnej i subiektywnej oceny 
Jury zgłoszeń. 

3. W celu pozytywnej weryfikacji pracy Uczestnik musi przesłać swoje zadanie konkursowe w formie 
pisemnej lub pisemno- graficznej na adres: konkursy@morele.net, o treści: KONKURS KINGSTON 

Konkurs znajduje się pod adresem: https://www.morele.net/wiadomosc/konkurs-kingston-zgarnij-
swietne-nagrody/12911/. 

4. Nagrody:   

1. https://www.morele.net/dysk-ssd-kingston-uv500-240gb-sata3-suv500-240g-4112080/ 

2. https://www.morele.net/karta-pamieci-kingston-sd-32gb-canvas-react-100-70mb-s-u3-
uhs-i-v30-a1-sdr-32gb-4004502/ 

3. https://www.morele.net/karta-microsd-kingston-canvas-react-32gb-uhs-i-sdcr-32gbsp-
4014288/ 

Zwycięzca nagrody otrzymuje również dodatkową nagrodę pieniężną na poczet pokrycia 
podatku, która wynosi ok. 11,11% wartości nagrody rzeczowej i nie jest przekazywana 
zwycięzcy, lecz potrącana i przekazywana urzędowi skarbowemu, na co zwycięzca wyraża 
zgodę. 

5. Prace konkursowe w postaci pisemnej lub pisemno-graficznej należy zamieścić w e-mailu wysłanym 
na adres: konkursy@morele.net. Prace zamieszczone w innym miejscu nie będą brały udziału w 
konkursie.  

6. Wyboru zwycięskiej pracy dokona Jury. 

7. Rozpoczęcie konkursu ustala się na dzień 21.12.2018r. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie 
głównej www.morele.net. 

8. Ostateczny termin nadsyłania odpowiedzi wyznaczony został na 31.12.2018 r. Organizator Konkursu 
skontaktuje się ze Zwycięzcą konkursu przez wiadomość e-mail z prośbą o kontakt niezwłocznie po 
rozstrzygnięciu konkursu. Zwycięzcy zostanie przesłana wskazana nagroda wraz z protokołem odbioru 
nagrody. Podpisany i wypełniony protokół należy odesłać do nadawcy w ciągu 7 dni. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi  do 14 dni od momentu zakończenia nadsyłania zgłoszeń. 

9. Niezbędne dane od zwycięzcy konkursu: 

• Imię i nazwisko, 
• PESEL, 
• Adres zamieszkania. 
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10. W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcą jury wybierze innego zwycięzcę konkursu w ciągu 14 dni 
roboczych. 

11. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej z 
wykluczeniem pracowników Sklepu Internetowego Morele.net Sp. z o.o. oraz ich najbliższej rodziny. 

12. Osoby niepełnoletnie, mogą brać udział w konkursie pod warunkiem posiadania skutecznej 
prawnie zgody przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie oraz na przetwarzanie danych 
osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem oraz zakończeniem konkursu, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926 z późn. zm.). W przypadku rozstrzygnięcia konkursu z niepełnoletnim zwycięzcą musi on przesłać 
zgody prawnego opiekuna (na udział w konkursie i przetwarzanie danych).  

Po przesłaniu nagrody zwycięzca bądź jego opiekun prawny odsyła protokół odbioru nagrody w 
terminie 7 dni od jego przekazania. 

13. Akceptacja Regulaminu Konkursu jest jednoznaczna z przeniesieniem praw autorskich na 
Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu. 

14. Przesłanie odpowiedzi na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że: 

a. Uczestnik konkursu jest wyłącznym autorem /autorką odpowiedzi i przysługują mu/jej 
autorskie prawa majątkowe do zdjęcia, które nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone 
prawami osób trzecich 

b. Uczestnik przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia osób trzecich, które zostały poniesione w 
wyniku naruszenia jakichkolwiek praw związanych z przesłaną przez uczestnika odpowiedzią, 
przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich. 

c. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz na 
użycie zwycięskiej pracy w celach marketingowych. 

15. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu konkursu. 

16. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na 
piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 
wydania Nagród. Reklamacje powinna zostać wysłana na ul. Fabryczna 20A; 31-553 Kraków. 

17. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

18. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny 
opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres 
Organizatora. 

19. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

20. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. 

21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie bez informowania 
o nich uczestników konkursu. 

 


