
REGULAMIN KONKURSU ZAKUP KONTROLOWANY 

§ 1. Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zakup Kontrolowany", zwanego dalej "Konkursem" jest 

Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał 

zakładowy w wysokości: 47 665 426,00 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 

011559486, zwana dalej "Organizatorem". Partnerami konkursu są TVN Media sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000374849, NIP 

5272644004, Regon 142726072 oraz TVN S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla 

m.st. Warszawy pod nr KRS 0000213007 (każda z nich zwana dalej „Partnerem”). 

2. Konkurs będzie przeprowadzany dla czytelników magazynu LOGO ("Magazyn"). 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony jednorazowo w taki sposób, że w Magazynie LOGO nr 

9/2017 zostanie przedstawione zadanie konkursowe, nagrody oraz terminy odnoszące się do 

zadania konkursowego. Zgłoszenia będzie można nadsyłać do dnia 26 września 2017.  

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego 

uczestników. 

5. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronach serwisu 

internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem www.logo24.pl, zwanego dalej 

„Serwisem”. 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie. 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające 

warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za 

zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Partnera, jak również ich 

małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie. 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminach wskazanych w ogłoszeniu w Magazynie 

nadesłać zgłoszenie do konkursu, tj. wykonać opisane zadanie konkursowe polegające na 

przesłaniu na adres e-mail: logo@agora.pl odpowiedzi na pytanie „Gdybym miał bardzo dużo 

pieniędzy kupiłbym... (wymarzony samochód i dlaczego taki)” wraz z uzasadnieniem, swoim 
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zdjęciem i podpisanym skanem dokumentu z danymi z załącznika. Zgłoszenia, które nie będą 

zawierały danych adresowych, nie będą brały udziału w Konkursie.  

2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uczestnik nie może 

dokonywać w nim żadnych zmian. 

3. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się 

moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu. 

4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe odnośnie 

danego zadania konkursowego. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie 

konkursowe, za przyjęte do Konkursu uważana będzie pierwsze zgłoszenie dotyczące danego 

zadania konkursowego, które Organizator zarejestruje w swoich rejestrach.  

5. Uczestnik Konkursu obowiązany jest zapewnić, że zgłoszenie konkursowe nie będzie naruszać 

przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni 

uprawniony do nadesłania zgłoszenia do Konkursu oraz udzielenia zgody w zakresie określonym 

poniżej. 

6. Organizatorowi przysługuje prawo do opublikowania zgłoszenia konkursowego w Magazynie, 

na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak 

również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na 

stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.  

7. Poprzez przesłanie zgłoszenia konkursowego uczestnik oświadcza, że zgłoszenie jest dziełem 

oryginalnym, autorstwa uczestnika i nie istnieją jakiekolwiek ograniczenia dotyczące posługiwania 

się tym utworem przez uczestnika lub Organizatora. Z chwilą nadesłania zgłoszenia konkursowe-

go uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie 

licencji do publikowania zgłoszenia konkursowego w całości lub dowolnie przez Organizatora 

wybranych fragmentach, w tym m. in. do celów marketingowych Organizatora.  

 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców. 

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki 

wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.  

2. Spośród zgłoszeń konkursowych nadesłanych przez uczestników, spełniających warunki 

określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże najbardziej odpowiadające zadaniu konkursowemu, a 

uczestnikom, którzy je nadesłali, zostaną przyznane nagrody w liczbie oraz produktach 

wskazanych w ogłoszeniu o Konkursie. 

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Partnera. 

4. W terminie do 30 dni od zakończenia nadsyłania zgłoszeń Organizator opublikuje na stronie 

Serwisu wyniki Konkursu, a następnie wyniki zostaną opublikowane w Magazynie.  

§ 5. Nagroda 

1. Nagrodą w Konkursie jest udział zwycięzcy Konkursu w programie Partnera ZAKUP 

KONTROLOWANY. Nagranie odcinka zostanie zrealizowane w październiku 2017 a emisja w 

listopadzie 2017. 



2. Nagroda zostanie przyznana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości 

wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę. 

3. Przez wzięcie udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na ewentualny udział w nagraniu 

odcinka programu Zakup Kontrolowany i przyjmuje do wiadomości, że ani Organizator ani 

Partner nie ponosi kosztów dojazdu uczestnika-zwycięzcy na nagranie. Uczestnik-zwycięzca 

przez udział w Konkursie oraz w nagraniu wyraża zgodę na emisję odcinka programu Zakup 

Kontrolowany z jego udziałem. Przez udział w Konkursie i nagraniu programu uczestnik-

zwycięzca oświadcza, że emisja odcinka programu Zakup Kontrolowany z jego udziałem nie 

narusza jego praw ani dóbr osobistych.  

§ 6. Postępowanie reklamacyjne. 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z 

uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z 

dopiskiem "Zakup Kontrolowany". Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od 

daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla 

pocztowego). 

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich 

otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie 

zawierającym reklamację. 

§ 7. Ochrona danych osobowych. 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 

Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i realizacji odcinka programu Zakup Kontrolowany, udział w 

którym stanowi nagrodę. 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA. 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także 

publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w 

Konkursie. 

 
§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik może odstąpić od udziału w Konkursie w terminie 14 dni od daty przystąpienia do 

Konkursu. Odstąpienie następuje w drodze oświadczenia złożonego Organizatorowi na piśmie 

(pod adres siedziby Organizatora) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod 

marketingczasopisma@agora.pl. W przypadku odstąpienia od Konkursu po ogłoszeniu wyników, 

prawo do nagrody wygasa. 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilne-

go. 
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