
REGULAMIN KONKURSU 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest portal Kapsologicznie.pl, należący do Kacpra Żarskiego. 

2. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Motorola. 

3. Konkurs rozpoczyna się 19 września 2018 r. w momencie opublikowanie wpisu konkursowego pod adresem 

https://kapsologicznie.pl/2018/09/konkurs-motorola/ i trwa do 7 października 2018 r. do godziny 23:59. 

4. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej https://kapsologicznie.pl/2018/09/konkurs-

motorola/ na której znajdują się warunki konkursu, regulamin oraz formularz pozwalający na przesłanie 

pracy konkursowej. 

Uczestnicy konkursu 

5. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności 

prawnych. Dozwolony jest również udział osoby w wieku od 13 roku życia a poniżej 18 roku życia za pisemną 

zgodą opiekuna prawnego, przesłaną na adres mailowy konkurs@kapsologicznie.pl  

6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie i przesłać tylko jedną pracę konkursową. W przypadku 

przesłania dwóch lub więcej prac konkursowych organizator pod uwagę weźmie tylko pierwszą przesłaną 

pracę konkursową.  

7. Udział w konkursie oznacza wyrażenie przez uczestnika konkursu zgody na postanowienia regulaminu oraz 

akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Akceptacja regulaminu jest potwierdzana przez 

Uczestnika przez zaznaczenie odpowiedniego okienka podczas przesyłania pracy konkursowej.  

Nagrody  

8. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: 

a. za zajęcie pierwszego (1) miejsca w konkursie: smartfon MOTOROLA Moto E5; 

b. za zajęcie drugiego (2) miejsca w konkursie: smartfon MOTOROLA Moto E5 Play. 

Rywalizacja konkursowa 

9. Udział w konkursie polega na wykonaniu przez uczestnika następujących działań:  

a. przygotowanie pracy konkursowej prezentującej w kreatywny sposób ulubioną emotikonę, ulubiony 

emoji Uczestnika. Praca konkursowa może mieć jedną z następujących form: 

i. forma tekstowa – maksymalnie 3 zdania; 

ii. forma graficzna – 1 zdjęcie; 

iii. forma wideo – film o maksymalnej długości wynoszącej 30 sekund. Materiał wideo uczestnik 

musi zamieścić w serwisie YouTube a w formularzu zgłoszeniowym podać link do niego. 

b. przesłanie tej pracy konkursowej przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie 

https://kapsologicznie.pl/2018/09/konkurs-motorola/. (Materiał wideo uczestnik musi zamieścić 

w serwisie YouTube a w formularzu zgłoszeniowym podać link do niego.) 

10. Praca konkursowa musi być wyłącznym autorstwem uczestnika i nie może naruszać praw lub dóbr osobistych 

osób trzecich. 

11. Kryterium wyboru dwóch zwycięskich prac konkursowych jest nieszablonowość w podejściu do tematu oraz 

inwencja twórcza autora. 

Publikacja wyników i wydawanie nagród 

12. Ogłoszenie wyników nastąpi do 14 października 2018 r. poprzez opublikowanie odpowiedniego wpisu na 

stronie kapsologicznie.pl z podaniem imion i nazwisk zwycięzców. Zwycięzca o wygranej zostanie dodatkowo 

poinformowany za pośrednictwem adresu e-mail podanego w formularzu zgłoszeniowym. Jeśli w ciągu 7 dni 

zwycięzca nie odpowie na prośbę o przesłanie danych teleadresowych, nagroda przepada. 

13.  Nagród nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.  

https://kapsologicznie.pl/2018/09/konkurs-motorola/
https://kapsologicznie.pl/2018/09/konkurs-motorola/
https://kapsologicznie.pl/2018/09/konkurs-motorola/
mailto:konkurs@kapsologicznie.pl
https://kapsologicznie.pl/2018/09/konkurs-motorola/


14. Nagroda zostanie wysłana poprzez kuriera lub inną formę dostawy na koszt organizatora w terminie do 7 dni 

od momentu otrzymania od zwycięzcy danych teleadresowych. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród w konkursie, jeżeli nie zostanie zgłoszonych co 

najmniej 19 prac konkursowych. 

Przetwarzanie danych osobowych 

16. Administratorem danych osobowych zebranych podczas konkursu jest organizator.  

17. Dane osobowe uczestników przetwarzane są przez organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym 

ogłoszenia wyników konkursu, przekazania nagrody oraz wykonania innych obowiązków wynikających 

z regulaminu. 

18. Dane osobowe podawane są przez uczestników dobrowolnie, ale są niezbędne do udziału w konkursie, 

w szczególności wydania nagród. 

19. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania. 

20. W ramach konkursu będą ̨przetwarzane dane takie jak: imiona i nazwiska oraz adresy e-mail w przypadku 

wszystkich uczestników. W przypadku zwycięzców dodatkowo numer telefonu kontaktowego oraz adres do 

wysyłki nagrody. 

21. Uczestnik konkursu biorący w nim udział równocześnie wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie przez 

organizatora pracy konkursowej opatrzonej moim imieniem i nazwiskiem w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia Konkursu oraz w celu opublikowania wyników konkursu. 

Postanowienia końcowe 

22. Wszelkie reklamacje i zażalenia związane z konkursem przyjmujemy do 30.10.2018 r. pod adresem 

konkurs@kapsologicznie.pl.  

23. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych 

i zakładach wzajemnych.  

24. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie z ważnych powodów. 

25. Regulamin dostępny jest do wglądu pod adresem: https://kapsologicznie.pl/wp-

content/uploads/2018/09/Regulamin-konkursu-Moto-2018.pdf 
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