
Regulamin konkursu
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem „Konkursu” jest Przygoda sp. z o.o. - Sklep rowerowy D5 , ul.Dobrzecka 5 , 62-
800 Kalisz, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Partnerem Konkursu jest Portal Calisia.pl.
3. Konkurs jest finansowany ze środków własnych Organizatora i nie jest prowadzony w celach
zarobkowych.

2. CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU
1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 01.07.2019r. od godz 8.00 do dnia 31 .08.2019r. 
do  godz 23.00 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”)
2. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
3. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez publikację zdjęcia w aplikacji Instagram z dodaniem 
hashtagu „#konkursD5”
4. Przesłanie Pracy Konkursowej ( poprzez publikację w aplikacji Instagram z dodaniem hash-
tagu „KonkursD5 „ zwane będzie w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem”. Dla ważności, na-
leży oznaczyć zdjęcie „@rowerownia_d5”
5. Rozstrzygnięcie Konkursu, a w szczególności ogłoszenie Laureatów Konkursu, będzie podane 
na stronie Calisia.pl (dalej: „Serwis”) w terminie do dnia 09.09.2019 po godzinie 12.00
6. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialni są Organizatorzy.
7. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.), zwanej dalej „k.
c.”.

3. UCZESTNICY
1. Uczestnikami Konkursu i Laureatami Nagrody mogą być pojedyncze pełnoletnie osoby fizyczne
posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, (zwane dalej „Uczestnikami”), które odwiedzą Serwis, dokonają 
zakupu dowolnego roweru  i dokonają prawidłowego zgłoszenia do Konkursu.

4. PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem Internetu, na stronie facebookowej Organizatora
www.facebook.com/roweryD5/ oraz w profilu instagram @rowerownia_d5.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: zakup dowolnego roweru w sklepie D5
ul.Dobrzecka 5 w Kaliszu i zamieszczenie na Instagramie zdjęcia zakupionego roweru opatrzone-
go hasztagiem #konkursD5
3. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego zdjęcia konkursowego. W ocenie zdjęć będą brane
pod uwagę:
a. Otoczenie w jakim wykonano zdjęcie.
b. Pomysłowość zdjęcia.
c. Oryginalność ujęcia tematu.

5. NAGRODA
1. Organizator gwarantuje następujące nagrody za zwycięstwo w Konkursie:
Rower górski 29 cali Fuji Nevada 1.9 w rozmiarze 19 cali, o wartości 2000 zł w cenie 1 zł.

6. ODBIÓR NAGRODY
1. Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy Konkursu w sklepie rowerowym D5 w oparciu o hasło
podane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem portalu Calisia.pl .
2. Nie ma możliwości zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. 
3. Nie ma możliwości wymiany roweru na inny
4. Warunkiem odbioru nagrody jest przedstawienie dowodu zakupu innego roweru w Rowerowni 
D5 z okresu 1 lipca 2019 do dnia 31 sierpnia 2019

7. PRAWA AUTORSKIE

http://www.facebook.com/roweryD5/


1. Uczestnik Konkursu, w momencie przesłania Zgłoszenia przenosi autorskie prawa majątkowe 
do  przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej Pracy
Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola
eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną),
wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo
publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub
fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem sateli-
ty, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub
telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.
2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem
udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych Uczestnika, w
szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania
oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w Okresie Trwania Konkursu i
bezterminowo po jego zakończeniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu
Konkursu.
2. Administratorami danych Uczestników są Przygoda sp. z o.o. oraz portal Calisia.pl.
Dane tj. imię, nazwisko i adres mailowy – będą przetwarzane w celu realizacji konkursu.
Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawianie oraz usunięcie. Poda-
nie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
3. Organizatorzy, zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i/lub jego warunków.
Zmiany działać będą jednak na przyszłość i nie będą naruszać praw nabytych.
4. Organizatorzy, zastrzegają sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są
przedmiotem Konkursu celem realizacji procesu Konkursu oraz podania do publicznej wiadomości
informacji o zwycięstwie w Konkursie. Na powyższe Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według stosownych 
przepisów.


