
 

 
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

ZGARNIJ GADŻET KILOUTOU  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady funkcjonowania konkursu „Zgarnij gadżet Kiloutou” (dalej: 

Konkurs). 

2. Organizatorem Konkursu jest: 

KILOUTOU Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi pod adresem: ul. Rokicińska 142 Z, 92-412 Łódź, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000410479, Kapitał zakładowy 13.480.000 zł, NIP 

1182083103 REGON 145989895 (dalej: Organizator). 

 

3. Konkurs skierowany jest zarówno do nowych jak i dotychczasowych klientów Organizatora. 

4. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które lubią fanpage KILOUTOU Polska na portalu Facebook  

(dalej: Uczestnik). Link do fanpage: https://www.facebook.com/kiloutou.polska  

5. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, 

przysposobieni, przysposabiający. 

6. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 05.05.2021 a zakończenie 16.05.2021 o godzinie 23:59 (dalej: Czas Trwania 

Konkursu). 

§ 2 

Zasady Konkursu 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Czasie Trwania Konkursu wykonać zadanie konkursowe oraz zgłosić je 

do Konkursu. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu kreatywnego zdjęcia ogrodu z maszyną wynajętą od 

Organizatora (dalej: Zdjęcie). Na Zdjęciu zgłaszanym do Konkursu musi być widoczny logotyp KILOUTOU Polska. 

2. Zgłoszenie Zdjęcia do Konkursu polega na jego opublikowaniu tj. umieszczeniu go pod postem o Konkursie na 

fanpage’u Organizatora (w sekcji „komentarze”) oraz oznaczeniu hashtagiem #Kiloutou. Publikacja musi nastąpić w 

Czasie Trwania Konkursu. Zdjęcia, które nie zostaną opublikowane w powyższy sposób nie biorą udziału w 

Konkursie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu Zdjęcia (a tym samym zgłaszającego je Uczestnika): 

a) co do którego poweźmie wątpliwość, czy na pewno przedstawia ono maszynę pochodzącą z oferty 

handlowej Organizatora; 

b) co do którego istnieje podejrzenie, że widoczny na Zdjęciu logotyp KILOUTOU Polska został naniesiony 

komputerowo bądź dokonana została innego rodzaju ingerencja w ten logotyp; 

c) które zawiera treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne lub treści sprzeczne z prawem;  

d) narusza jakichkolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności: dobra osobiste i prawa autorskie;  

e) zawiera treści reklamowe, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora. 

4. Uczestnik zgłaszając Zdjęcie do Konkursu oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym jego autorem i przysługują mu 

do niego osobiste i majątkowe prawa autorskie. 
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5. W Konkursie każdy może wziąć udział wielokrotnie, ale jedna osoba może wygrać nagrodę tylko raz. 

6. Spośród Zdjęć zgłoszonych do Konkursu komisja konkursowa powołana przez Organizatora wybierze 6 (słownie: 

sześć) najciekawszych Zdjęć, tj. takich, które w najwyższym stopniu odpowiadają kryteriom wskazanym w § 2 ust. 7 

Regulaminu, przyporządkowując każde do miejsc od 1. do 6. 

7. Komisja konkursowa przy wyborze najciekawszych Zdjęć będzie się kierować następującymi kryteriami: 

a) zgodność z tematem, 

b) oryginalność ujęcia tematu, 

c) kreatywność. 

 

8. W dniu 19.05.2021 o godzinie 12:00 Organizator ogłosi na fanpage’u KILOUTOU Polska wyniki Konkursu. 

Ogłoszenie będzie zawierało nazwy profilów zwycięzców na portalu Facebook (dalej: Zwycięzca). Organizator 

poinformuje także Zwycięzców o wygranej w wiadomości prywatnej, prosząc jednocześnie o wysłanie oświadczenia, 

o którym mowa w § 2 ust. 10 Regulaminu.  

9. Pulę nagród konkursowych (dalej: Nagroda) stanowią: bluza polarowa, fartuch, clipboard, pendrive, miarka oraz 

smyczka, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tych Nagród. 

10. Zwycięzca zobowiązany jest pod rygorem utraty prawa do Nagrody do wysłania na adres e-mail Organizatora 

[marketing@kiloutou.pl] w terminie do dnia 21.05.2021 oświadczenia,  w którym poda następujące dane: swoje imię i 

nazwisko oraz adres do doręczenia Nagrody. W przypadku braku przesłania oświadczenia w wyżej wskazanym 

terminie lub niepodania wszystkich wskazanych powyżej danych, Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora. 

Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie do wysyłki Nagrody i nie będą przez 

niego wykorzystywane ani przetwarzane w żadnym innym celu. 

11. Nagrody nie podlegają wymianie, jak również Zwycięzca nie może domagać się zamiast Nagrody jej ekwiwalentu 

pieniężnego. 

§ 3 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu można  składać w formie pisemnej na adres 

siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej (za pomocą formularza kontaktowego na stronie 

kiloutou.pl/reklamacje). 

2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. 

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni 

roboczych od daty otrzymania (wpływu) reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści 

niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego. 

4. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoba składająca Reklamację zostanie powiadomiona z zachowaniem formy 

złożenia reklamacji lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od 

daty rozpatrzenia reklamacji.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Administratorem danych osobowych przekazanych w toku reklamacji jak również w toku realizacji uprawnień 

nabytych na mocy niniejszego Regulaminu jest KILOUTOU Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi pod adresem: ul. 

Rokicińska 142 Z, 92-412 Łódź, KRS: 0000410479. Z administratorem można skontaktować się wysyłając 

wiadomość na adres e-mai: marketing@kiloutou.pl Podane w toku składania reklamacji dane osobowe będą 

przetwarzane przez administratora wyłącznie w celu rozpatrzenia złożonych reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pełna treść klauzuli o ochronie danych 

osobowych dostępna jest na stronie www.kiloutou.pl/polityka-prywatnosci 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Konkursu. 

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie 

Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku 

zaistnienia zdarzeń losowych oraz siły wyższej. Przez siłę wyższą  należy rozumieć zdarzenie, którego nie można 

było przewidzieć ani mu zapobiec, przy zachowaniu należytej staranności. 

3. Organizatora zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Konkursu w każdym czasie, co jednak nie 

będzie miało wpływu na prawa nabyte przed zawieszeniem lub zakończeniem Konkursu. O zawieszeniu lub 

zakończeniu Konkursu Organizator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej www.kiloutou.pl  

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, organizowany czy administrowany, ani powiązany z 

serwisem Facebook. Informacje udostępniane w ramach Konkursu nie są udostępniane serwisowi Facebook. 

Natomiast wszelkie informacje, które są udostępniane w celu udziału w Konkursie, będą wykorzystane wyłącznie w 

celu i na zasadach opisanych w Regulaminie. Serwis Facebook stanowi jedynie medium komunikacji w zakresie 

Konkursu, tym samym przystąpienie do Konkursu jest jednocześnie oświadczeniem Uczestnika Konkursu, iż zwalnia 

serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu. 

5. Udział w Konkursie nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki nie mogą być 

przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób. 

6. Osoby biorące udział w Konkursu potwierdzają, że zapoznały się z Regulaminem i zobowiązują się do przestrzegania 

wszystkich jego postanowień. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa 

polskiego.  
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