
REGULAMIN KONKURSU W APLIKACJI SNAPCHAT  

„POKAŻ SWOJĄ ULUBIONĄ OKŁADKĘ NOWEGO WYDANIA BLU-RAY LUB DVD HARRY POTTER I WYGRAJ 
NAGRODY ZE ŚWIATA HARRY’EGO POTTERA” 

  

REGULAMIN KONKURSU „POKAŻ SWOJĄ ULUBIONĄ OKŁADKĘ …” (zwany dalej: „Regulaminem”) 

§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

1. Organizatorem Konkursu „Pokaż swoją ulubioną okładkę nowego wydania Blu-ray lub DVD Harry 
potter i wygraj nagrody ze świata Harry’ego Pottera” tj. dotyczącego zadania opisanego w § 4 ust. 1.2 
poniżej, opisanego w niniejszym Regulaminie (zwanego dalej: „Konkurs”) jest Galapagos Films Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa, zarejestrowaną za numerem KRS 
0000280546 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 521-344-54-09, REGON: 140867489,, 
(zwana dalej „Organizatorem”) 

2. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem aplikacji Snapchat Organizatora znajdującej się pod 
nazwą: mojefilmy (zwaną dalej: mojefilmy), zamieszczoną w serwisie Snapchat. 

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani 
powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Snapchat. Serwis Snapchat nie ponosi 
odpowiedzialności wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie dane osobowe 
wymagane i powierzane przez Użytkowników są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi 
Snapchat. 

4. Konkurs organizowany jest w terminie od 21.10.2016 r., godz. 21.00  do 6.11.2016 r., godz. 23.59.  

5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na www.galapagos.com.pl 

§2 [UCZESTNICY KONKURSU]  

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych lub osoba, która ukończyła 13 rok życia posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na 
udział w Konkursie oraz inne zgody wymagane przez niniejszy regulamin) zamieszkała na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, która jest zarejestrowana na portalu społecznościowym Snapchat (zwana dalej 
„Uczestnikiem”). 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą ̨być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych 
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie 
Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba 
niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona 
ewentualnej Nagrody w Konkursie.  

3. W  Konkursie mogą ̨brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Snapchat, założone 
i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Snapchat (zwane dalej: „Profilem”).  



4. Uczestnik może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego Profilu.  

5. Uczestnik podczas trwania Konkursu może przedstawić dowolną ilość prac konkursowych.  

6. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.  

7. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zaświadcza, że jest jedynym autorem opublikowanej przez siebie 
pracy konkursowej i posiada pełne prawa autorskie do niej.  

8. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie mogą ̨przystąpić do 
Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na powyższych warunkach określonych w 
Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje. 

§3 [NAGRODY] 

1. W Konkursie przyznanych zostanie 12 następujących nagród: 

- 2 x Pakiet książek Harry Potter, części 1-7 

- 5 x książka Harry Potter i Przeklęte Dziecko 

- 5 x album Księga Artefaktów 

2.  Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju ani żądania 
wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa 
do Nagrody na osoby trzecie. 

3. Jednemu Uczestnikowi rywalizacji konkursowej może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda. 

4. Wartość Nagród: 

- Pakiet książek Harry Potter, części 1-7 – wartość 1 pakietu 260, 10 zł brutto + nagroda pieniężna, 
stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego 

- książka Harry Potter i Przeklęte Dziecko – wartość 1 książki 39,90 zł brutto+ nagroda pieniężna, 
stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego 

- album Księga Artefaktów – wartość 1 albumu 39,90 brutto (egzemplarze niedostępne w sprzedaży 
detalicznej) + nagroda pieniężna, stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego 

5. Wszystkie nagrody rzeczowe zostały powiększone o dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie 
odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody (ubruttowienie) , tj. o 10% 
wartości nagrody, przeznaczoną na zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowa 
nagroda pieniężna nie zostanie zwycięzcom wydana, lecz zatrzymana przez Organizatora w celu 
wpłacenia jej do urzędu skarbowego tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób 
fizycznych, zgodnie z przepisami prawa (art. 30 ust.1 par. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.) 

§4 [RYWALIZACJA KONKURSOWA] 

1.  Uczestnik musi obserwować profil: mojefilmy (tzn. mieć lub założyć konto w aplikacji Snapchat, 
wyszukać profil ‘mojefilmy’ i kliknąć „obserwuj”),  



2. Wykonać SNAPA KONKURSOWEGO (Zwany dalej „snap”) czyli zdjęcie lub filmik, przedstawiające 1 
wybraną okładkę ulubionego nowego polskiego wydania Blu-ray lub DVD filmu Harry Potter (wydanie 
pojedyncze lub pakiet) zmodyfikowane za pomocą dostępnych w aplikacji Snapchat opcji. 

3. Wysłać przygotowanego przez siebie snapa w wiadomości prywatnej na Snapchacie „mojefilmy” 

4. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; 
zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie 
akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, 
etnicznych lub rasowych, a także zawierające treści reklamujące produkty lub usługi konkurencyjne w 
stosunku do produktów i usług oferowanych przez Organizatora zostaną z niej usunięte. 

5.  Wybierając Zwycięzców, Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie zdjęcia i filmy przesłane w 
regulaminowym czasie określonym w §1 punkt 4 niniejszego Regulaminu. 

6.  Wybierając Zwycięzców, Organizator kierować się będzie oryginalnością i walorami estetycznymi.  

7.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z rywalizacji konkursowej zdjęć konkursowych, 
które zostały skopiowane od innych Uczestników.  

§5 [PUBLIKACJA WYNIKÓW I WYDAWANIE NAGRÓD] 

1.  Po zakończeniu Konkursu Organizator poinformuje o wygranej na profilu „mojefilmy” na Snapchat. 
Dodatkowo wyniki Konkursu w tym nick użytkownika, którym posługuje się na Snapchacie, wraz z 
podaniem zwycięskiej pracy będą ogłoszone na stronie https://www.facebook.com/DzieciToLubia. 

2. Zwycięzcy zostaną poproszeni o wysłanie e-maila na adres: konkurs@galapagos.com.pl, a następnie 
podanie drogą e-mailową danych adresowych (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, telefon 
kontaktowy) niezbędnych do wysłania Nagrody.  

3.  Nienadesłanie przez Laureata Konkursu danych określonych w ust. 2 powyżej w terminie 7 dni od 
zamieszczenia komentarza określonego w ust. 1 powyżej, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez 
Laureata uprawnienia do odbioru Nagrody, w konsekwencji czego Organizator odstępuje od przyznania 
tej Nagrody.  

§6 [NADZÓR I REKLAMACJE]  

1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła 
trzyosobową Komisję Konkursową, w której skład wejdą osoby reprezentujące Organizatora (zwana dalej: 
„Komisją”).  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących 
po stronie Uczestnika. W przypadku nie podania danych wskazanych w § 5 ust. 2 lub nie odebrania 
Nagrody w terminie Nagroda przepada.  

3. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą ̨być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora wskazany 
w § 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu lub drogą e-mailową na adres: konkurs@galapagos.com.pl. Prawo 
złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.  

4. Pisemna reklamacja powinna zostać doręczona na adres wskazany w punkcie 3 powyżej w terminie 30 
dni od ogłoszenia wyników Konkursu i zawierać imię, nazwisko, wskazanie w reklamacji i na kopercie 

https://www.facebook.com/DzieciToLubia


nazwy Konkursu, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 
Reklamacje doręczone w terminie wskazanym powyżej rozpatrywane są ̨przez Organizatora w terminie 
14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Reklamacje doręczone po upływie terminu określonego w 
pierwszym zdaniu powyżej będą odrzucone. 

5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie lub drogą e-mailową na adres 
podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.  

§ 7. [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.). 

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator 
Konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z 
Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania nagrody. Osobom 
udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz 
żądania usunięcia. 

4. Dane w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu 
korespondencyjnego wykorzystane zostaną wyłącznie celem wysłania Nagrody do zwycięzcy. 

§8 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]  

1. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 
2009 roku  Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których 
wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne 
przepisy prawa. 

4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny. 

 

 

 

 

 


