
REGULAMIN

I Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursu o nazwie: „POWITAJ NOWY ROK Z LASEM HUBERTA” (dalej: 

„Konkurs”) jest firma Las Huberta Sp.z o.o., z siedzibą w Rudach, przy ulicy Rogera 13, 47-430 

Rudy,posiadająca numer Regon: 278327458, NIP: 639-185-69-77 (dalej: „Organizator”).

2. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 4 stycznia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2022 r., do

godziny 23:59 i jest prowadzony na profilu firmy Las Huberta, w portalu Facebook: 

https://m.facebook.com/Las-Huberta-mi%C4%99sa-i-w%C4%99dliny-z-dziczyzny-

110359341302906/ (dalej: „Strona konkursowa”).

4. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, mieszkająca 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która

zaakceptuje Regulamin.

5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

6. W ciągu trwania całego Konkursu Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (w tym osoby świadczące pracę na innej 

podstawie niż umowa o pracę) Organizatora, oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny

rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku

przysposobienia.

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

9. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa 3-osobowa komisja konkursowa powołana 

przez Organizatora (dalej: „Komisja”).

10. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie każdy Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu,

oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z

przeprowadzeniem Konkursu i wydaniem Nagród.

II Zasady Konkursu

1. Zadanie konkursowe zostanie opublikowane na profilu firmy Las Huberta, dnia 4.01.2022 r.

Aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy w terminie określonym w rozdziale I niniejszego

Regulaminu:

– polubić profil firmy Las Huberta na portalu Facebook, korzystając z przycisku „Lubię To!”

– w treści komentarza pod postem konkursowym, udzielić kreatywnej odpowiedzi na pytanie. 

Brzmi ono: „Dlaczego dziczyzna jest dobra na każdą okazję?”

Spełnienie powyższych warunków, upoważnia do wzięcia udziału w Konkursie (dalej 

„Zgłoszenie”).

2. Po wyłonieniu zwycięzców (dalej „Zwycięzcy/a”) Komisja przyzna Nagrody laureatom 

konkursu.

3. Nagrody zostaną przyznane autorom najlepszych według oceny Komisji odpowiedzi (Zgłoszeń).

Kryteria wyboru zwycięzców (dalej ”Zwycięzcy/a”) to: zgodność z tematem

konkursowym, kreatywność, oryginalność, nieszablonowe podejście do tematu 

konkursowego. Rodzaj Nagród opisuje rozdział III niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku powtarzających się treści w Zgłoszeniach, pod uwagę brane będą Zgłoszenia

z wcześniejszą datą wysłania.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których

działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w 

szczególności Uczestników, którzy:

a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie lub z fałszywych kont;

b) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do

występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;



c) nadeślą Zgłoszenie zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, brutalne,

agresywne, obraźliwe dla Organizatora;

d) naruszają prawa osób trzecich, jak również gdy ich Zgłoszenie będzie przedstawiać lub

opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia

ludzi lub zwierząt;

e) podejmą próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń Strony

konkursowej albo wykorzystania jej luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jej

działanie.

6. Uczestnik z chwilą wysłania Zgłoszenia do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych, do celów związanych z realizacją Konkursu, rozliczeniem i wydaniem Nagród.

7. Każdy Uczestnik z chwilą dokonania Zgłoszenia, jako autor, a w przypadku, gdyby nie był 

autorem lub wyłącznym autorem - działając jako nabywca praw autorskich od 

autorów/współautorów lub odpowiednio licencjobiorca upoważniony przez autorów/pozostałych 

autorów do udzielania

sublicencji, udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do korzystania ze zgłaszanego tekstu

stanowiącego utwór w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i

prawach pokrewnych (dalej „Utwór”), w formie zgłoszonej oraz jego fragmentów, przeróbek i

innych opracowań na poniższych polach eksploatacji:

a) korzystanie w ramach promocji (w tym w szczególności wykorzystywanie w materiałach

promocyjnych, wydawanie i rozpowszechnianie jako materiałów promocyjnych, itp.),

niezależnie od formy materiałów lub ich wielkości, techniki utrwalania oraz miejsca

ekspozycji, jak również od ich ilości, nakładu, techniki sporządzenia i sposobu dystrybucji;

b) umieszczanie na opakowaniach towarów;

c) zapisywanie i odtwarzanie w pamięci komputerów lub przesyłanie za pomocą sieci

komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet), umieszczanie

lub wykorzystywanie w bazach danych;

d) publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet, w szczególności poprzez zamieszczenie na

stronach WWW, w tym w mediach społecznościowych;

e) udzielanie sublicencji;

f) eksploatację na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:

● w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisem

magnetycznym oraz techniką cyfrową;

● w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

● w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt powyżej -

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

8. Udzielenie licencji następuje bez prawa do wynagrodzenia na każdym z ww. pól eksploatacji.

9. Udzielenie licencji jest skuteczne na terytorium wszystkich państw świata.

10. W przypadku zamiaru zbycia autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji 

niewymienionych w Regulaminie, Organizatorowi będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w 

nabyciu praw autorskich majątkowych w takim zakresie.

11. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie wszelkimi 

utworami zależnymi do Utworu/ów oraz na udzielanie dalszych zezwoleń na korzystanie i 

rozporządzanie wyżej wymienionymi utworami zależnymi, na wszelkich polach eksploatacji 

wymienionych powyżej.

12. Z chwilą udzielenia licencji, Organizatorowi przysługuje prawo do stosowania zapożyczeń

z Utworu/ów, poprzez umieszczanie jego/ich fragmentów lub zamieszczanie jego/ich w całości w

innych utworach w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Z tytułu przyznania prawa do



stosowania zapożyczeń nie przysługuje Uczestnikowi odrębne wynagrodzenie. Uczestnik, poprzez

wzięcie udziału w Konkursie, zezwala na nieoznaczanie jego autorstwa w stosowanych

zapożyczeniach. Prawo do stosowania zapożyczeń przysługuje na terytorium całego świata.

13. Z chwilą wręczenia Nagrody zwycięskiemu Uczestnikowi, 

Organizator nieodpłatnie nabywa, ze skutkiem na terytorium całego świata, autorskie prawa

majątkowe do nagrodzonych Utworów w formie zgłoszonej oraz fragmentów, przeróbek i innych

opracowań. 

III Nagrody

1.Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursowa oceni wszystkie zgłoszenia i kierując się 

kryteriami, wspomnianymi w rozdziale II, punkt 3 regulaminu, wyłoni Zwycięzców Konkursu. 

Każdy zwycięzca otrzyma jedną Nagrodę.

2.W konkursie przyznane zostaną trzy Nagrody, w postaci zestawów produktów firmy Las Huberta,

o wartości rynkowej 120 zł brutto.

3.W terminie do 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu, lista Zwycięzców zostanie 

opublikowana na profilu firmy Las Huberta, w portalu Facebook.

4.Zwycięzca nie ma prawa do wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny albo na inną rzecz ani

świadczenie.

5. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą jest osoba, która nie spełnia warunków określonych

w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do Nagrody.

IV Wydanie Nagród

1. Każdy ze Zwycięzców, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, jest zobowiązany do przesłania

swoich danych niezbędnych do doręczenia Nagrody.

2. W przypadku niepodania przez Zwycięzcę Konkursu pełnych danych niezbędnych do 

przekazania Nagrody, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od Organizatora 

lub ujawnienia innych okoliczności traci on/ona prawo do Nagrody, a Organizator wyłoni w jego 

miejsce kolejnego Zwycięzcę, który otrzyma Nagrodę.

3. Nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora, wysyłka nastąpi w terminie do 1

miesięca od otrzymania od Zwycięzcy kompletu niezbędnych danych.

4.Nagrody mogą być wydane wyłącznie Zwycięzcom Konkursu.

5. Na życzenie Zwycięzcy, nagroda może być odebrana osobiście przez Zwycięzcę, w siedzibie 

firmy Las Huberta w Rudach.

V Postanowienia końcowe

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które 

uprawniają go do udziału w Konkursie, oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach 

określonych w Regulaminie. W szczególności Uczestnik zobowiązuje się nie ingerować w przebieg 

Konkursu w sposób naruszający jego zasady.

2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia 

przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej firmy Las Huberta, oraz w biurze 

firmy w Rudach (ul. Rogera 13).

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub

nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania, lub innych danych uniemożliwiających

lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.



5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1, ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach

hazardowych i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych

do tej ustawy.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.


