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REGULAMIN KONKURSU  

„Wymarzona Chorwacja” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wymarzona Chorwacja” (dalej zwanego „Konkursem”) i 

przyrzekającym nagrody w Konkursie jest Burda Media Polska sp. z o.o., z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15 (02-674 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000574730, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

REGON 931051710, NIP 8971411483, o kapitale zakładowym 44.691.550,00 zł, (dalej zwana 

„Organizatorem”). 

1.2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Radisson Hotel Group (dalej zwana „Fundatorem 

nagród”). 

1.3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym 

„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

1.4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej 

https://www.elle.pl/decoration/artykul/stolica-dalmacji-i-miasto-slonca-wez-udzial-w-naszym-

konkursie-i-wygraj-wakacje-marzen 

1.5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która najpóźniej w 

dniu zgłoszenia do Konkursu ukończyła osiemnasty rok życia, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca konsumentem 

w rozumieniu art. 22
1
 Kodeksu cywilnego. 

1.6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie 

zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich i fikcyjnych. Osoba, która przystąpiła do 

Konkursu (dalej zwana: „Uczestnikiem”), jest związana warunkami niniejszego Regulaminu. 

1.7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, Fundatora 

nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również 

członkowie rodzin wyżej wymienionych osób i osoby pozostające z nimi we wspólnym 

gospodarstwie domowym. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków, rodziców i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

 

2. CZAS TRWANIA KONKURSU 

https://www.elle.pl/decoration/artykul/stolica-dalmacji-i-miasto-slonca-wez-udzial-w-naszym-konkursie-i-wygraj-wakacje-marzen?preview=true
https://www.elle.pl/decoration/artykul/stolica-dalmacji-i-miasto-slonca-wez-udzial-w-naszym-konkursie-i-wygraj-wakacje-marzen?preview=true
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2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego elle.pl. Ogłoszenie o 

Konkursie ukaże się w dniu 29.08.2022 na stronie internetowej  

https://www.elle.pl/decoration/artykul/stolica-dalmacji-i-miasto-slonca-wez-udzial-w-naszym-

konkursie-i-wygraj-wakacje-marzen. 

2.2. Konkurs będzie trwał w dniach 22.08 – 18.09.2022.  

 Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać jedynie w terminie od 29.08.2022 do 18.09.2022.  

2.3  Lista Laureatów konkursu, tj. imię, pierwsza litera nazwiska oraz miejscowość zostanie 

opublikowana na stronie https://www.elle.pl/decoration/artykul/stolica-dalmacji-i-miasto-

slonca-wez-udzial-w-naszym-konkursie-i-wygraj-wakacje-marzen do dnia 29.09.2022. 

 

3. PRZEBIEG KONKURSU 

3.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien wykonać następujące czynności: 

1) wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej 

https://www.elle.pl/decoration/artykul/stolica-dalmacji-i-miasto-slonca-wez-udzial-w-

naszym-konkursie-i-wygraj-wakacje-marzen w tym podać wskazane w formularzu dane 

osobowe; oraz 

2) zaakceptować Regulamin Konkursu poprzez zaznaczenie odpowiednich pól pod formularzem 

zgłoszeniowym (tzw. aktywnych okienek „check box”), przy czym wyrażenie wskazanej 

wyżej zgody jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie; oraz 

3) wykonać zadanie konkursowe polegające na opisaniu programu swojej wymarzonej 

wycieczki po Chorwacji (dalej zwanej „Odpowiedzią”), przy czym Odpowiedź może 

składać się z samego tekstu lub tekstu z dodaną grafiką w formie 

zdjęcia/rysunku/moodboardu/; oraz 

4) przesłać formularz zgłoszeniowy do Organizatora za pomocą znajdującego się na dole 

formularza przycisku „Wyślij”. 

3.2. Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w ust. 3.1 powyżej uważa się za 

prawidłowe zgłoszenie udziału uczestnika w Konkursie. 

3.3. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, tj., może przesłać tylko jedną 

Odpowiedź do Konkursu i może wygrać tylko jedną nagrodę. 

3.4. Odpowiedzi na zadanie konkursowe powinny być unikalnymi treściami, stworzonymi przez 

Uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu. W szczególności Odpowiedzi nie mogą być 

publikowane w innych serwisach internetowych ani być zgłaszane do innych konkursów. Treść 

Odpowiedzi nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób 

trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, praw własności intelektualnej lub przemysłowej, zaś 

Odpowiedzi nie mogą zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. Odpowiedzi na 

zadanie konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu, w szczególności niespełniające 

kryteriów, o których mowa w Regulaminie lub niezwiązane z tematyką Konkursu, będą 

wykluczane z Konkursu przez Organizatora.  

3.5. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Odpowiedzi: 

1) związane z tematyką Konkursu, 

2) co do których Uczestnik posiada pełne prawa autorskie, 

3) których autorem jest osoba, która ukończyła 18. rok życia, 

https://www.elle.pl/decoration/artykul/stolica-dalmacji-i-miasto-slonca-wez-udzial-w-naszym-konkursie-i-wygraj-wakacje-marzen?preview=true
https://www.elle.pl/decoration/artykul/stolica-dalmacji-i-miasto-slonca-wez-udzial-w-naszym-konkursie-i-wygraj-wakacje-marzen?preview=true
https://www.elle.pl/decoration/artykul/stolica-dalmacji-i-miasto-slonca-wez-udzial-w-naszym-konkursie-i-wygraj-wakacje-marzen?preview=true
https://www.elle.pl/decoration/artykul/stolica-dalmacji-i-miasto-slonca-wez-udzial-w-naszym-konkursie-i-wygraj-wakacje-marzen?preview=true
https://www.elle.pl/decoration/artykul/stolica-dalmacji-i-miasto-slonca-wez-udzial-w-naszym-konkursie-i-wygraj-wakacje-marzen?preview=true
https://www.elle.pl/decoration/artykul/stolica-dalmacji-i-miasto-slonca-wez-udzial-w-naszym-konkursie-i-wygraj-wakacje-marzen?preview=true
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3.6. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator powoła trzyosobową 

komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. 

Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień 

Regulaminu przez Uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. 

W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają 

większością głosów. 

3.7. Spośród wszystkich nadesłanych w Konkursie Odpowiedzi Komisja wybierze 1 najlepszą 

Odpowiedź na zadanie konkursowe, której autor otrzyma Nagrodę Główną („Laureat 

konkursu”).  

3.8. Przy wyborze najlepszej Odpowiedzi Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc 

pod uwagę walory artystyczne Odpowiedzi, niezależnie od jej formy (sam tekst lub tekst z 

dodaną grafiką), w szczególności oryginalność i pomysłowość uczestnika – autora Odpowiedzi 

oraz adekwatność Odpowiedzi do tematu zadania konkursowego. Decyzje Komisji są 

ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń. 

 

4. PRAWA AUTORSKIE. WIZERUNEK 

4.1. Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez 

niego do Konkursu; (ii) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują mu 

wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi; (iv) Odpowiedź 

nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. 

4.2. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w 

Konkursie Odpowiedzi („Utwór”), na okres 5 lat, a po upływie tego okresu na czas 

nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób 

trzecich, w szczególności Fundatora nagród, na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów i ich fragmentów: wytwarzanie i 

zwielokrotniane dowolną dostępną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i światłoczułą oraz na wszelkich dostępnych 

nośnikach, lub poprzez dowolny proces pozwalający utrwalenie i zwielokrotnienie 

utworów w dowolny sposób; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy oraz wszelkie 

inne dostępne formy obrotu oryginałami i egzemplarzami, na których utwory utrwalono; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworów i ich fragmentów – wszelkie dostępne formy 

rozpowszechniania pozwalające na publiczne udostępnienie utworów we wszystkich 

mediach i formach, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, dystrybucję, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym; 

4) wykorzystanie utworów i ich fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy, w 

dowolnej formie reklamy i promocji, w tym w formie prasowej, telewizyjnej, kinowej, 

zewnętrznej, wewnętrznej i internetowej, w materiałach i gadżetach promocyjno-

reklamowych i innych wszelkich formach promocji i reklamy. 
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4.3. Uczestnik przenosi na Organizatora prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do 

opracowań Utworu wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich do opracowań Utworu, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 4.2 

powyżej. 

4.4. Uczestnik wyraża niniejszym zgodę na rozpowszechnianie Utworu bez oznaczania imieniem i 

nazwiskiem lub pseudonimem (nickiem) autora – Uczestnika. 

4.5. W przypadku, jeżeli w Utworze jest utrwalony wizerunek Uczestnika lub wizerunek osób 

trzecich, Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora 

wizerunku Uczestnika lub oświadcza, że posiada pisemną zgodę osób trzecich na 

rozpowszechnianie ich wizerunku, bez ograniczeń czasowych na wybranych przez siebie 

stornach internetowych i prasie.  

4.6. Postanowienia 4.1 - 4.5 stosuje się wprost do Laureata Konkursu.  

5. NAGRODY 

5.1. Nagrodami w Konkursie są: 

1 x Nagroda główna: voucher o wartości 650 €: wymarzony pobyt w Radisson Blu Resort & 

Spa***** w Splicie w Chorwacji. Voucher nie obejmuje kosztów przejazdu do miejsca pobytu. 

5.2. Nagrody w Konkursie są wydawane przez Organizatora.  

5.3. W celu odbioru nagrody laureat powinien w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy 

laureatów  (o czym mowa w pkt 2.3 Regulaminu) wysłać do Organizatora prywatną wiadomości 

na adres: akcje.elle@burdamedia.pl, w którym poda swoje następujące dane: imię i nazwisko, 

adres zamieszkania, nr telefonu. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu, prawo 

laureata do nagrody wygasa, zaś Organizator może ją przyznać kolejnej osobie wyłonionej 

zgodnie z Regulaminem. 

5.4. Organizator Konkursu, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych 

przed wydaniem laureatowi nagrody, której wartość przekracza 2000,00 zł, obliczy, pobierze i 

odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z 

tytułu wygranej. W tym celu laureat nagrody, której wartość przekracza 2000,00 zł, wyraża 

zgodę na potrącenie przez Organizatora należnego podatku z kwoty stanowiącej dodatkową 

nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody. 

5.5. Nagroda  zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres email, z którego została przesłana 

wiadomość przez Laureata zgodnie z pkt. 5.3 powyżej w terminie 7 dni od dnia  przesłania 

przez Laureata wiadomości oraz spełnienia przez Laureata wszystkich wskazanych w 

Regulaminie warunków do odbioru nagrody. 

5.6. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do 

dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa. 

5.7. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. 

Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości 

nagrody.  

5.8. Po uzyskaniu nagrody komunikacja dotycząca realizacji vouchera następuje bezpośrednio 

pomiędzy Laureatem a Fundatorem.  

 

6. DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI 

mailto:akcje.elle@burdamedia.pl
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Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu 

przez Organizatora są zawarte w polityce prywatności znajdującej się pod adresem: 

https://mojedane.burdamedia.pl/dokumenty/polityka_prywatnosci.pdf   

 

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 

45 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia listy Laureatów zgodnie z pkt 2.3 

powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Organizatora: 

akcje.elle@burdamedia.pl  lub w formie pisemnej na adres Organizatora: Burda Media Polska 

sp. z o.o., ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa), z dopiskiem o treści: „Reklamacja – 

Konkurs Wymarzona Chorwacja”.  

7.2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego. 

7.3. Reklamacja - powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w 

formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.  

7.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje 

uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od 

dnia jej doręczenia. 

7.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany 

przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora. 

7.6. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują 

im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności 

pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa 

przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. 

 

 

 

https://mojedane.burdamedia.pl/dokumenty/polityka_prywatnosci.pdf
mailto:akcje.elle@burdamedia.pl

