REGULAMIN KONKURSU ZAKOCHANI POD TUŁEM 4
I. ORGANIZATOR
1.1 Organizatorem konkursu pod nazwą „Zakochani Pod Tułem 4” (zwanego dalej „Konkursem“)
jest firma FIRMA MIRON KRZYSZTOF MIRONOWICZ z siedzibą w Cisownicy, ulica
Turystyczna 17, 43-400 Goleszów, właściciel Restauracji „Pod Tułem”, numer identyfikacji
podatkowej 548-21-71-718 (NIP), numer statystyczny REGON: 240426948 (zwana dalej
„Organizatorem“).
1.2 Niniejszy regulamin (zwany dalej ,,Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa w Konkursie
oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
1.3 Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.4 Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski w okresie od 18.01.2016 do
dnia 12.02.2016.
1.5 Informacja o konkursie zamieszczona zostanie na stronie internetowej Restauracji „Pod Tułem”
o adresie: http://www.podtulem.pl oraz na Portalu informacyjnym Śląska Cieszyńskiego
www.ox.pl.
1.6 Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, jak również na stronie internetowej
www.podtulem.pl i na stronie www.ox.pl.
1.7 Formularz konkursowy i regulamin Konkursu dostępne są na stronie o adresie:
http://www.podtulem.pl/33,walentynki.html zwanej dalej „Stroną Konkursową“.
1.8 Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawować będzie powołana przez
Organizatora komisja, zwana dalej „Komisją Konkursową“ w składzie: Barbara MusiołMironowicz, Krzysztof Mironowicz oraz Patryk Grzędziński.
1.9 Ostateczna decyzja w kwestiach wątpliwych należeć będzie do członków Komisji. Decyzję
muszą podjąć oni większością głosów, jest ona nieodwołalna i ostateczna.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
2.1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem“) może być pełnoletnia osoba
fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania w Polsce oraz pełną
zdolność do czynności prawnych, która w I etapie konkursu, czyli między 18.01.2016 a
04.02.2016 prześle zdjęcie za pomocą formularza internetowego dostępnego na Stronie
Konkursowej.
2.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie w formularzu na Stronie Konkursowej
nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników konkursu. Podanie
nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) lub
naruszenie jakichkolwiek postanowień niniejszego regulaminu, będzie przyczyną odmowy
wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
2.3. Uczestnictwo w Konkursie oraz udostępnienie przez Uczestnika swoich danych jest
całkowicie dobrowolne oraz nieodpłatne.
2.4. W Konkursie nie mogą brać udziału przedstawiciele i pracownicy Organizatora ani innych
podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu oraz
członkowie ich rodzin.
2.5. Przez członków rodziny, o których mowa w punkcie 2.4., rozumie się małżonków oraz
dzieci.

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
3.1.Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie formularza konkursowego
dostępnego na Stronie Konkursowej i przesłanie zdjęcia spełniającego określone
wymagania.
3.2.Zdjęcie zgłoszone do konkursu powinno mieć format .jpg, .jpeg, .png.
3.3.Maksymalna wielkość pliku nie może przekroczyć 2 MB.
3.4.Zdjęcie przedstawiać ma Uczestnika Konkursu wraz z osobą towarzyszącą.
3.5.Zdjęcia zgłaszane do Konkursu będą przyjmowane wyłącznie w formie cyfrowej.
3.6.Dopuszczalna jest komputerowa ingerencja w rzeczywistość przedstawioną na zdjęciach,
z tym zastrzeżeniem, że takie zmiany jak fotomontaż są niedopuszczalne.
3.7.Zdjęcie niespełniające wymogów Konkursu nie zostanie dopuszczone do Konkursu.
3.8 Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnienie swojego
wizerunku na stronach serwisu www.podtulem.pl oraz www.ox.pl, a w szczególności na
Stronie Konkursowej.
3.9 Każdy Uczestnik konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz, przesyłając
wyłącznie jedno zdjęcie.
3.10 W sytuacji, jeżeli do Konkursu zostanie zgłoszonych więcej niż jedno zdjęcie od
jednego Uczestnika, Organizator dopuści do udziału w konkursie tylko jedno zdjęcie.
Organizator nie jest zobowiązany do konsultacji z uczestnikiem w celu wybrania zdjęcia.
Organizator weźmie pod uwagę pierwsze w kolejności nadesłane zdjęcie.
3.11 Zgłoszenia do Konkursu nadsyła się wyłącznie za pośrednictwem formularza na
Stronie Konkursowej.
3.12 Nadesłanie zdjęcia jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorom przez Uczestnika
międzynarodowej, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na kopiowanie, przystosowywanie,
dystrybucję i publikowanie przesłanego zdjęcia.
3.13 Uczestnik Konkursu przesyłając zdjęcie, jednocześnie oświadcza, że:
a) przesłane zdjęcie nie narusza praw autorskich osób trzecich,
b) przesłane zdjęcie nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób
trzecich,
c) jest autorem zgłaszanego do Konkursu zdjęcia lub dysponuje zgodą osoby, będącej
autorem zdjęcia.
3.14 Uczestnik oświadcza, że osobą utrwaloną na zdjęciu jest on sam oraz, że dysponuje
zgodą na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku drugiej osoby uwiecznionej
na zdjęciu.
3.15 Organizator w sytuacji naruszenia Regulaminu przez Uczestnika ma prawo bez
konieczności uprzedniego informowania o tym Uczestnika usunąć jego zgłoszenie lub
nie przyjąć do konkursu zdjęcia, które:
a) narusza prawo obowiązujące w Polsce,
b) narusza prawa i uczucia osób trzecich,
c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np.
treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
d) zawiera znaki zastrzeżone w Urzędzie Patentowym,
e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
3.16 W przypadku rażącego lub wielokrotnego naruszenia zasad wymienionych w
Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu.
IV. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCY
4.1.Prawo do udziału w konkursie otrzymują osoby, które w I etapie konkursu, tj. w okresie

od 18.01.2016 do 04.02.2016 zgłoszą zdjęcie spełniające wymogi opisane w punkcie 3.
niniejszego Regulaminu za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie
Konkursowej.
4.2.Po zakończeniu I etapu Konkursu, Komisja Konkursowa spośród wszystkich
nadesłanych zdjęć wskaże 40 najlepszych, czyli ocenionych przez Komisję jako
najciekawsze, najbardziej kreatywne i najlepiej wykonane.
4.3.W II etapie konkursu, czyli od 08.02.2016 do 11.02.2016 na Stronie Konkursowej
aktywny będzie internetowy system oddawania głosów.
4.4.Głosować będzie można na 40 zdjęcia ocenione przez Komisję konkursową jako
najlepsze.
4.5.Oddać głos może każdy internauta posiadający adres e-mail.
4.6.Aby oddać głos należy podać adres e-mail.
4.7.Z jednego adresu e-mail głosować można tylko jeden raz.
4.8.Każdy, kto odda głos na Stronie Konkursowej otrzyma na adres e-mail podany podczas
głosowania prezent od Organizatora w postaci bonu promocyjnego upoważniającego do
skorzystania z 20% rabatu na niedzielny obiad w restauracji „Pod Tułem“.
4.9.Warunki wykorzystania bonu promocyjnego dla głosujących zawarto w „Regulaminie
Promocji Towarzyszącej Konkursowi Zakochani Pod Tułem 4“ stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4.10. Zwycięzcami Konkursu zostanie 16 Uczestników, których zdjęcia ocenione zostaną
w głosowaniu jako najlepsze.
V. TERMINY
5.1.I etap konkursu: rejestracja uczestników (nadsyłanie zgłoszeń za pośrednictwem
formularza na Stronie Konkursowej): 18.01.2016 – 04.02.2016.
5.2.Wskazanie przez Komisje Konkursową 40 faworytów, którzy przejdą do II etapu
konkursu: 05.02.2016 – 07.02.2016.
5.3.II etap konkursu: głosowanie na Stronie Konkursowej: 08.02.2016-11.02.2016.
5.4.Ogłoszenie wyników na Stronie Konkursowej: 12.02.2016.
5.5.Kolacja walentynkowa (nagroda w Konkursie): 13.02.2016.
VI. NAGRODY
6.1.Nagrodami w konkursie są:
6 x romantyczna kolacja walentynkowa dla 2 osób w Restauracji Pod Tułem w pakiecie z
noclegiem i śniadaniem
10 x romantyczna kolacja walentynkowa dla 2 osób w Restauracji Pod Tułem
6.2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w realizacji
nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRODY
7.1.Zakończenie konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi 12.02.2016.
7.2.Nagrodę, którą stanowi kolacja walentynkowa w pakiecie z noclegiem i śniadaniem lub
sama kolacja, zrealizować będzie można 13 lutego 2016 r. o godzinie 19:00.
7.3.Wyniki konkursu, czyli lista 16 nagrodzonych osób z uwzględnieniem rodzaju nagrody,
zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na Portalu OX.PL.
7.4.Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
7.5.Zwycięzca może zrzec się nagrody przez złożenie oświadczenia, w tym przypadku
przechodzi ona na Organizatora.

7.6.Nie ma możliwości wymiany nagrody na inną, na rzecz, usługę lub ekwiwalent
pieniężny.
7.7.W przypadkach wątpliwych ostateczna decyzja o rozstrzygnięciu konkursu należeć
będzie do Komisji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1.Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
8.2.Regulamin Konkursu, formularz konkursowy służący do zgłoszenia udziału w
Konkursie oraz system głosowania na zdjęcia udostępnione zostaną na Stronie
Konkursowej.
8.3.Regulamin Konkursu dostępny jest także w Siedzibie Firmy MIRON KRZYSZTOF
MIRONOWICZ.
8.4.Akceptując niniejszy regulamin Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie swojego
imienia, nazwiska, zdjęcia zgłoszonego do konkursu oraz informacji o otrzymanej
nagrodzie na stronach internetowych Organizatora, na Portalu OX.PL oraz w innych
środkach masowego przekazu i miejscach publicznych. Dane, o których mowa,
publikowane będą na potrzeby związane z Konkursem i promocją Organizatora.
8.5.Przesyłając wypełniony formularz konkursowy, uczestnicy wyrażają zgodę na
przetwarzanie swoich danych dla celów postępowania konkursowego oraz dla
usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do
nich i do ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
8.6.Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu niniejszego Konkursu należy zgłaszać
pisemnie pod adresem organizatora: MIRON KRZYSZTOF MIRONOWICZ, Cisownica
140, 43-400 Goleszów z dopiskiem „Zakochani Pod Tułem 4”. Reklamacje lub skargi
powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zgłaszającego reklamację, numer
telefonu, jak również opis podstaw reklamacji lub skargi. Reklamacje należy składać
pisemnie w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty ogłoszenia wyników na stronie
konkursu www.podtulem.pl. Decyduje data stempla pocztowego.
8.7.Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w
przypadku, gdy reklamacja nie będzie zawierała któregokolwiek z elementów
wskazanych powyżej. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni
od dnia jej otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana w formie
pisemnej listem poleconym na wskazany w piśmie zawierającym reklamację adres do
korespondencji.
8.8. Informacje o konkursie można uzyskać także pod numerem telefonu kom. +48 692
613 140 lub mailowo pod adresem: biuro@podtulem.pl.
8.9.Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia czasu
trwania Konkursu, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych
oraz wydłużenia terminów w nim wskazanych, w tym rozstrzygnięcia o wynikach
Konkursu i przekazania nagród.
8.10. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny
oraz niewyłonienia zwycięzcy.
8.11. W sytuacjach nie objętych Regulaminem obowiązują przepisy prawa cywilnego.

Załącznik nr 1:
REGULAMIN PROMOCJI TOWARZYSZĄCEJ KONKURSOWI
„ZAKOCHANI POD TUŁEM 4“
1. W drugim etapie Konkursu „Zakochani Pod Tułem 4“ trwającym w okresie od
08.02.2016-11.02.2016 każdy internauta posiadający adres e-mail może oddać głos na
jedno z 40 zdjęć wytypowanych przez Komisję Konkursową w I etapie konkursu.
2. Głosować należy na Stronie Konkursowej dostępnej pod adresem:
http://www.podtulem.pl/33,walentynki.html.
3. Aby oddać głos należy podać swój adres e-mail.
4. Z jednego adresu e-mail można oddać tylko jeden głos.
5. Internauta, który odda głos na Stronie Konkursowej, na podany przy głosowaniu adres email otrzyma bon upoważniający do skorzystania z 20% rabatu na niedzielny obiad w
restauracji „Pod Tułem“ w Cisownicy.
6. Rabat, o którym mowa w punkcie 5. udzielany jest wyłącznie na dania główne i
wyłącznie dla zamówień powyżej 50 zł.
7. Bon rabatowy można zrealizować w dniach: 21.02.2016, 28.02.2016.
8. Promocje nie łączą się.
9. Jedna osoba może skorzystać z rabatu tylko raz.
10. Niniejszy Regulamin Promocji stanowi załącznik do Regulaminu Konkursu „Zakochani
Pod Tułem 4“.

