
Regulamin Konkursu Cupsell.pl - „Summer is coming” 
§ 1 

 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa sposób i warunki przeprowadzenia konkursu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie 
wymagają formy pisemnej. O zmianach Uczestnicy zostaną poinformowani na stronie 

https://www.instagram.com/cupsellpl/  14 dni przed wprowadzeniem Regulaminu wraz ze zmianami. 
 

3. Konkurs organizowany jest pod nazwą: „Summer is coming” 
 

4. Celem konkursu jest wyłonienie spośród osób, które zaobserwowały fanpage Cupsell.pl na 
Instagramie, uczestnika, który polubił post konkursowy i zamieścił pod nim najbardziej kreatywną 
odpowiedź na postawione zadanie konkursowe, polegające na opisaniu za pomocą emotikonów 

swoich planów na wakacje.  
 
 

§ 2 
 

Definicje 
 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie: 
 

1.1 Organizator i Fundator Nagrody: 
 

Cupsell Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa NIP:  
 
 

1.2 Zwycięzca Konkursu 
` 

Uczestnik, który zaobserwował fanpage Cupsell.pl na Instagramie, polubił post konkursowy i 
zamieścił pod nim najbardziej kreatywną odpowiedź na postawione zadanie konkursowe, polegające 

na opisaniu za pomocą emotikonów swoich planów na wakacje. 
 
 

1.3 Jury Konkursu 
 

Organizator i Fundator Nagrody 
 

1.4 Regulamin 
 

Niniejszy Regulamin Konkursu 
 

1.5 Uczestnik 
 

Każda osoba biorąca udział w Konkursie, spełniająca warunki określone w Regulaminie, 
zobowiązująca się do jego przestrzegania; 

 
1.6 Członek Rodziny Uczestnika 

 

https://www.instagram.com/cupsellpl/


Rodzice, rodzeństwo i jego małżonkowie, ojczym, macocha, zstępni rodzeństwa, rodzeństwo 
rodziców Uczestniczki i ich małżonkowie oraz dzieci; 

 
 
 

§ 3 
 

Organizacja Konkursu 
 

1. Konkurs ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich osób (osób fizycznych posiadających 
pełną zdolność do czynności prawnych). Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny; 

 
2 Jury Konkursu 

 
2.1 W czasie trwania Konkursu zwycięzcę Konkursu wybiera Jury Konkursu 

 
2.2. W Jury Konkursu nie mogą zasiadać członkowie rodzin Uczestników 

 
3. Obrady Jury Konkursu; 

 
3.1 Jury Konkursu podczas oceny Uczestników uwzględnia: kreatywność komentarza opublikowanego 

na koncie Instagram Cupsell.pl w odpowiedzi na podane zadanie konkursowe, obserwowanie przez 
uczestnika profilu Cupsell.pl na Instagramie, a także polubienie postu konkursowego na profilu 

Instagram Cupsell.pl. 
 

3.2 Obrady Jury Konkursu zakończone są sporządzeniem Protokołu Obrad Jury Konkursu, 
zawierającym dane zwycięzcy Konkursu, który otrzyma odpowiednią Nagrodę; 

 
 

§ 4 
 

Przebieg Konkursu 
 

1. Konkurs Cupsell.pl „Summer is coming” 
  

1.1 W Konkursie Cupsell.pl „Summer is coming” 
 

mogą brać udział wszystkie osoby spełniające warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1.2 
pkt a-c Regulaminu; 

 
1.2 Osoby chcące zostać uczestnikami konkursu zobowiązane są do opisania w kreatywny sposób za 

pomocą emotikonów swoich wakacyjnych planów, obserwowania na Instagramie fanpage’a 
Cupsell.pl, a także polubienia posta konkursowego na profilu Cupsell.pl na Instagramie. 

2. Czas trwania konkursu: 15.06. 2019 – 21.04.2019. Ogłoszenie wyników nastąpi 24.06. 2019 roku na 
stronie: 

 
https://www.instagram.com/cupsellpl/?hl=pl 

 
4. Informacje o konkursie będą publikowane na: 

 
https://www.instagram.com/cupsellpl/?hl=pl 

https://www.instagram.com/cupsellpl/?hl=pl
https://www.instagram.com/cupsellpl/?hl=pl


5. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są nie komentować publicznie werdyktów Jury Konkursu, a 
ewentualne wnioski zgłaszać bezpośrednio do Organizatora: kontakt@cupsell.pl  

 
8. Zwycięzca Konkursu wyłoniony przez Jury otrzyma prywatną wiadomość poprzez platformę 

Instagram z instrukcją postępowania w celu odebrania nagrody. 
 

9. Laureatom nie przysługują roszczenia o wypłatę nagród w ekwiwalencie pieniężnym, ani roszczenia 
o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę. 

 
10. Każdy Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej oraz sposobie i terminie 

przekazania nagrody, w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia ogłoszenia wyników. 
 

11. W treści powiadomienia o wygranym w Konkursie Zwycięzca zostanie poproszony o podanie 
Organizatorowi następujących danych: imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego, e-maila oraz 

adresu zamieszkania, na który przesłana ma zostać nagroda, oraz ewentualnie także innych danych 
niezbędnych dla realizacji przez Organizatora. 

 
12. Zwycięzca Konkursu, zobowiązany jest przesłać Organizatorowi dane osobowe, o których mowa 

w pkt. 11 § 4 w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia przesłania mu wiadomości. 
 

13. Nieprzesłanie powyższych danych we wskazanym powyżej terminie powoduje utratę prawa do 
nagrody. 

 
14. W przypadku utraty prawa do nagrody przez Zwycięzcę, prawa do niej pozostają własnością 

Organizatora. 
 

15. Nagroda dla Zwycięzcy Konkursu z danego miesiąca zostanie przesłana przesyłką pocztową lub 
kurierską na adres podany w wiadomości, o której mowa w pkt. 11 Regulaminu. 

 
16. Przekazanie nagrody nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania 
od Zwycięzcy informacji z swoimi danymi osobowymi, a tym samym spełnia wymogi, o którym mowa 

w punkcie 11 i 12 Regulaminu. 
 

17. W razie braku możliwości dostarczenia Zwycięzcy nagrody z powodu podania przez Zwycięzcę 
błędnego adresu, po ponownej podjętej przez Organizatora bezskutecznej próbie uzyskania 

poprawnego adresu, Laureat traci prawo do nagrody. 
 

18. Zwycięzca Konkursu otrzyma: dowolną koszulkę ze sklepu https://boobies.cupsell.pl/k/all o 
wartości 75,00 PLN. 

 
19. Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża swoją zgodę na publicznie ogłoszenie 

wyników Konkursu na głównym Instagramie Cupsell.pl 
  

https://www.instagram.com/cupsellpl/?hl=pl 
 

20. Uczestnik publikując komentarz w ramach Konkursu deklaruje, iż publikacja tego komentarza nie 
narusza praw ani dóbr osób trzecich oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 

celach i na warunkach określonych w Regulaminie. 
 

21. Wzięcie udziału w Konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych 
takich jak imię, nazwisko przez Organizatorów konkursu w mediach społecznościowych oraz na 

https://boobies.cupsell.pl/k/all
https://www.instagram.com/cupsellpl/?hl=pl


przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych we wszelkich materiałach promocyjnych i 
reklamowych Organizatora. 

 
22. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bezprawne użycie przez Uczestnika Konkursu 

odpowiedzi konkursowych. 
 
 
 

§ 5 
 

Postanowienie końcowe 
 

1. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz 
wykorzystywanie danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych, w tym na kontakt 

telefoniczny, mailowy, SMS; 
 

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób biorących udział w Konkursie, zgodnie z 
regulacjami RODO znajduje się na stronie https://cupsell.pl/ 

 
3. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie 

Konkursu. 
 

4. Organizator Konkursu uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w rozdaniu. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. 
 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się ̨odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

https://born2be.pl/

