
Regulamin konkursu “Zapuść wąsa” 

 

1.Organizator - organizatorem konkursu jest MORELE.NET Sp. z o.o. z siedzibą w 
Krakowie przy ul. Fabrycznej 20A, 31-553 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 
Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000390511, z 
kapitałem zakładowym: 847200,00 złotych, numer NIP: 945-19-72-201, REGON: 
356567685.  

2.Regulamin - niniejszy Regulamin określający warunki uczestnictwa i prowadzenia         
konkursu pod nazwą “Zapuść wąsa”. 
 
3.Uczestnik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,          
pełnoletnia, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.        
Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub osoby współpracujące z           
Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższej           
rodziny. 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). 
 
4.Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Organizatora, dostępny pod          
adresem elektronicznym: www.morele.net.  
 
5.Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6.Cel - celem konkursu jest nagrodzenie najciekawszego (według jury) zgłoszenia 
konkursowego, a także propagowanie akcji #movember czyli szerzenie wiedzy na temat 
profilaktyki przeciwnowotworowej, potencjalnych objawów związanych z rozwojem „męskich” 
nowotworów oraz diagnostyki i badań genetycznych . 

7.W celu pozytywnej weryfikacji pracy Uczestnik musi wykonać zadanie konkursowe. 

Zadaniem konkursowym jest dodanie na swój profil na Instagramie dwóch zdjęć. 
 
a. Pierwsze zdjęcie ma pokazywać stan początkowy, czyli twarz bez zarostu. Dodatkowo na 
zdjęciu musi znaleźć się potwierdzenie, że zostało zrobione w danym okresie (1.11.2020 - 
5.11.2020), w tym celu powinno się na nim znaleźć urządzenie, na którym wyświetla się 
wymagana data (np. smartfon z ekranem początkowym, na którym widać datę).  
Zdjęcie na instagramowym profilu Uczestnika musi zostać dodane pomiędzy 01.11.2020 a 
05.11.2020 

b. Drugie zdjęcie ma ukazywać stan końcowy, czyli zapuszczone przez cały miesiąc wąsy. 
Również na nim musi znaleźć się potwierdzenie, że zostało zrobione w konkretnym okresie 
(30.11.2020), tym celu powinno się na nim znaleźć urządzenie, na którym wyświetla się 



wymagana data (np. smartfon z ekranem początkowym, na którym widać datę). Zdjęcie na 
instagramowym profilu Użytkownika musi zostać dodane 30.11.2020 

c. Oba zdjęcia należy otagować hashtagami #morelowywąs i  #movember  
 

8.Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszenia będącego 
zadaniem konkursowym. 

9.Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania zgłoszeń naruszających lub 
budzących wątpliwości, co do naruszenia praw autorskich. Zgłoszenia konkursowe nie mogą 
zawierać treści zawierających formę brandingu podmiotów konkurencyjnych w stosunku do 
Organizatora oraz treści niedozwolonych prawem, w tym w szczególności treści o 
charakterze erotycznym, rasistowskim, nawołujących do nienawiści i przemocy. 

10.Konkurs skierowany jest do obserwatorów profilu morele.net na Instagramie. 
https://www.instagram.com/morele_net/ 

11.Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. W przypadku          
dokonania przez Uczestnika więcej niż jednego zgłoszenia konkursowego, Jury weźmie pod           
uwagę tylko zgłoszenie konkursowe, które zostało opublikowane jako pierwsze od danego           
Uczestnika. 

12.Wyboru zwycięskich prac dokona Jury. Kryteria oceny, którymi kierować się będzie Jury 
to umiejętności Uczestnika w realizacji polecenia konkursowego, a pod uwagę będzie brana 
pomysłowość oraz jakość wykonania. 

13.Nagrody:  
 
Autorzy 10 najlepszych zgłoszeń otrzymają możliwość wyboru jednego dowolnego 
urządzenia ze specjalnie przygotowanej oferty morele.net, która znajduje się pod tym 
linkiem: https://lp.morele.net/movember/ 

14.Rozpoczęcie konkursu ustala się na dzień 01.11.2020 r. Konkurs zostanie ogłoszony na 
profilu Instagram Organizatora, pod adresem: https://www.instagram.com/morele_net/ 

15.Zakończenie konkursu ustala się na dzień: 30.11.2020 

16.Organizator Konkursu skontaktuje się ze Zwycięzcami konkursu za pośrednictwem 
wiadomości prywatnej w serwisie Instagram, najpóźniej do 10.12.2020 r. 

17.Zwycięzcy zostanie przesłana wskazana nagroda wraz z protokołem odbioru nagrody. 
Podpisany i wypełniony protokół należy odesłać do nadawcy w ciągu 7 dni od odebrania 
nagrody. Nagrody zostaną wysłane do 30 dni od ogłoszenia zwycięzców. 

18.Niezbędne dane od zwycięzcy konkursu w celu odebrania nagrody: 
Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych o 
treści: 

https://www.instagram.com/morele_net/
https://lp.morele.net/movember/


“Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Morele.net sp. z o. o. z 
siedzibą w Krakowie przy ul. Fabrycznej 20A, 31-553 Kraków, KRS 0000390511 , NIP 
PL9451972201 w celu udziału w promocji (przesłania nagrody).” Informacja dodatkowa 
dotycząca ochrony danych osobowych: Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą 
przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika Promocji. Odbiorcami danych mogą być 
podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Uczestnik ma prawo 
do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu 
zakończenia promocji. Uczestnik ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących 
przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod 
adresem iod@morele.net.” 

19.W przypadku nieodesłania protokołu odbioru nagrody lub braku kontaktu ze zwycięzcą 
jury wybierze innego zwycięzcę konkursu w ciągu 10 dni roboczych. 

20.Zwycięzca nagrody rzeczowej, 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 przekazana urzędowi skarbowemu, na co 
zwycięzca wyraża zgodę. 

21.Zwycięstwo w Konkursie jest jednoznaczna z przeniesieniem praw autorskich zgłoszenia 
konkursowego na Organizatora. 

22.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu. 

23.Publikacja zgłoszenia konkursowego jest równoznaczna z oświadczeniem, że: 

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

c. 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. 

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

e. Uczestnik biorąc udział w konkursie zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych 
przez Morele.net sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Fabrycznej 20A, 31-553 Kraków, 
KRS 0000390511, NIP PL9451972201 w celu udziału w konkursie oraz na kontakt ze strony 
organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy. 
 Informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych: Podanie danych 
jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika Promocji. 
Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora 
danych. Uczestnik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe 



będą przetwarzane do czasu zakończenia promocji. Uczestnik ma prawo żądania od 
administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W 
przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z 
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@morele.net. 
 

24.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 na adres: Morele.net Sp. z o.o. Departament 
Marketingu Dział Promocji, ul. Fabryczna 20A 31-553 Kraków 

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

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

27.Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

28.Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram, 
Facebook, Twitter, Youtube. 

 

mailto:iod@morele.net

