
Regulamin konkursu „Wygraj wymarzone buty – inspirujący konkurs” 

 

 

§ 1. 

Informacje podstawowe 

 

1. Organizatorem konkursu „Wygraj wymarzone buty – inspirujący konkurs” (zwanego dalej „Konkursem”) 

jest firma Media Port, sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Skarbka 11/1, 60-348 Poznań, NIP: 779-23-

79-590,  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367684 (dalej zwana 

„Organizatorem”). 

2. Organizator prowadzi Konkurs na stronach internetowych sklepu 1but.pl (podstrony z butami), 

zwanych dalej Stroną. 

3.  Informacje o Konkursie dostępne są na stronach http://1but.pl oraz 

https://1but.pl/strona/konkursy/wygraj_buty 

4. Niniejszy regulamin Konkursu (dalej zwany „Regulaminem”) stanowi podstawę i warunki organizacji 

Konkursu, określa prawa i obowiązki jego uczestników. 

5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz 

akceptacją jego wszystkich postanowień. 

 

§ 2. 

Uczestnicy 

 

1. Konkurs kierowany jest do osób (zwanych dalej Uczestnikami), które ukończyły 18 lat i posiadają pełną 

zdolność do czynności prawnych. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele, ani osoby spokrewnione z 

pracownikami lub przedstawicielami Organizatora. Przez osoby spokrewnione rozumie się wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia. Pracownikiem lub przedstawicielem w rozumieniu 

Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora w oparciu o umowę o pracę, jak i osoba 

współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy o dzieło, zlecenia).  

§ 3. 

Czas trwania 

 

1. Konkurs prowadzony jest od dnia 23-08-2016 do odwołania. 

2. Jedna edycja Konkursu trwa siedem dni i kończy się wyłonieniem Zwycięzców tygodnia. 

3. Zakończenie Konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie informacji o zakończeniu na stronie 

https://1but.pl/strona/konkursy/wygraj_buty 

§ 4. 

Zgłoszenie do Konkursu 

 

1. Warunki zgłoszenia do Konkursu: 

a. Uczestnik musi wybrać dowolne buty na Stronie i nacisnąć przycisk ‘Wygraj ten produkt’. 

b. Uczestnik musi poprzez Stronę przesłać swój opis związany z produktem oraz podać imię oraz e-

mail. Opcjonalnie zamiast podawania imienia i e-maila Uczestnik może zalogować się poprzez 

Facebooka albo konto Google. 

c. Opis będący częścią zgłoszenia konkursowego powinien stanowić inspirację związaną z wybranym 

produktem. Może to być odpowiedź na przykładowe pytania: 

„Z czym kojarzy Ci się ten model? Co będzie pierwszą rzeczą, którą zrobisz, jak wygrasz? Dlaczego 

podoba Ci się taki kolor? Dokąd pójdziesz w tych butach? Co w nich zrobisz? O czym pomyślisz? Z 

kim się spotkasz? Jak dobierzesz resztę stroju?” 

d. Opis będący częścią zgłoszenia konkursowego nie może przekraczać 1600 znaków. 

e. Uczestnik może opcjonalnie dodać do swojego zgłoszenia jedno zdjęcie w formacie .jpg lub .png o 

maksymalnej wadze 300 kb. 
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§ 5. 

Wyłonienie Zwycięzców 

 

1. Zwycięzców każdej tygodniowej edycji konkursu wyłoni jury złożone z 3 przedstawicieli Organizatora. 

2. W każdej edycji zostanie wyłonionych 3 zwycięzców. 

3. Zwycięzcami każdej edycji zostaną ci Uczestnicy, którzy przesłali najciekawsze i najbardziej inspirujące 

opisy (o których mowa wyżej w § 4.). 

4. Informacja o Zwycięzcach każdej edycji zostanie wysłana do Zwycięzców mailem oraz opublikowana na 

stronie https://1but.pl/strona/konkursy/wygraj_buty 

 

§ 6. 

Nagrody 

1. Nagrody w każdej tygodniowej edycji konkursu stanowią 3 kody rabatowe na zakupy w sklepie 1but.pl. 

2. Wartość każdego kodu rabatowego odpowiada cenie produktu wskazanego przez Zwycięzcę w 

zgłoszeniu konkursowym. 

3. Kod rabatowy można zrealizować w ciągu 7 dni od jego otrzymania. 

4. Kody rabatowe przesyłane są mailem na adres przypisany przez uczestnika do zgłoszenia. 

5. Realizacja kodu rabatowego w sklepie 1but.pl wymaga uiszczenia symbolicznej opłaty za zakupy w 

wysokości 1 zł (jeden złoty). 

 

 

§ 7. 

 Przetwarzanie danych i prawa do publikacji 

 

1. Administratorem danych w Konkursie jest Organizator. 

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych (imię, e-mail) w celu 

przeprowadzenia Konkursu, a także w celach marketingu marek 1but.pl i takemore.net, w tym na 

przesyłanie informacji handlowych na podany e-mail. 

3. Uczestnik może zażądać od Organizatora usunięcia swoich danych. W takim wypadku, uczestnictwo w 

Konkursie będzie wymagało ponownego przesłania zgłoszenia oraz podania danych. 

4. Zwycięzcy wyrażają zgodę na publikację ich imienia, a Zwycięzcy, którzy wykorzystają otrzymane kody 

rabatowe, wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz miejscowości zamieszkania na stronach 

internetowych Organizatora oraz na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997) dla celów niniejszego 

Konkursu.  

5. Uczestnik oświadcza, że jest autorem przesłanego opisu (o którym mowa w § 4.). 

6. W przypadku dodania do zgłoszenia konkursowego zdjęcia Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem 

autorskich praw osobistych i majątkowych do dostarczonego zdjęcia. 

7. Uczestnik wyraża zgodę (udziela licencji) na wykorzystanie przez Organizatora przesłanego opisu oraz 

zdjęcia na potrzeby Konkursu, promocji Konkursu oraz na potrzeby reklamowe na każdym współcześnie 

znanym polu eksploatacji, w szczególności:  

a) wprowadzanie do pamięci komputera; 

b) wprowadzanie do sieci Internet; 

c) publiczne udostępnianie w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym; 

d) oraz pól eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

Licencja udzielona jest bezpłatnie i bez ograniczeń czasowych. 

8. Podanie danych osobowych przez Zwycięzców jest dobrowolne. Zwycięzcy mają prawo wglądu w swoje 

dane oraz prawo ich poprawiania. 
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§ 8. 

Zmiany Regulaminu 

 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem https://1but.pl/strona/konkursy/wygraj_buty 

2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, pod 

warunkiem, że nie pogorszą one dotychczasowej sytuacji Uczestników i nie naruszą ich praw nabytych 

poprzez uczestnictwo w Konkursie. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na stronie 

https://1but.pl/strona/konkursy/wygraj_buty. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach w 

Regulaminie poprzez e-mail przynajmniej 12h przed ich wprowadzeniem. 

 

§ 9. 

Niedozwolone praktyki 

 

1. Wykrycie przez Organizatora stosowania przez Uczestnika jakichkolwiek działań lub technik informatycznych 

mających na celu obejście, pominięcie lub wypaczenie zasad i idei Konkursu wskazanych w niniejszym 

Regulaminie, może skutkować usunięciem z Konkursu.  

2. Wykrycie przez Organizatora jakichkolwiek działań mających znamiona podszywania się pod inną osobę, 

dokonywania zgłoszenia w nieswoim imieniu, wgrywania zdjęć lub tekstów, co do których zachodzi 

podejrzenie, że prawa do nich nie należą do Uczestnika, może skutkować zawieszeniem zgłoszenia i 

wszczęciem procedury wyjaśniającej, polegającej na bezpośrednim kontakcie Organizatora z Uczestnikiem z 

prośbą o weryfikację. Naruszenia niebudzące wątpliwości będą usuwane natychmiastowo, z pominięciem 

procedury wyjaśniającej.  

3. W przypadku stwierdzenia nadużyć wskazanych powyżej Uczestnik jest usuwany z Konkursu. O zaistniałej 

sytuacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową. 

 

§ 10. 

Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Wszelkie reklamacje (zwane dalej „Reklamacjami”) dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać w 

terminie 7 dni od dnia zakończenia danej edycji Konkursu na adres korespondencyjny Organizatora: 

Media Port sp. z o.o., ul. Baraniaka 96/98, 61-245 Poznań. 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, e-mail Uczestnika, jak również dokładny opis i powód 

Reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. O decyzji Organizatora w przedmiocie Reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem 

wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany w Reklamacji.  

 

§ 11. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, politykę i jakość usług 

dostawców Internetu, ani politykę antyspamową na kontach e-mailowych Uczestników, ani za żadne inne 

kwestie niezależne bezpośrednio od Organizatora, a mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa 

w Konkursie. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych podanych lub dostarczonych przez 

Uczestników, w tym w szczególności adresu e-mail . 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Organizatora. 


