
REGULAMIN KONKURSU ”KALENDARZ ŚWIĄTECZNY ONLINE” 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Konkurs „Kalendarz Świąteczny Online” jest konkursem przeprowadzanym na terenie Polski, 
Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Wybór zwycięzcy każdej nagrody zostanie przeprowadzony spośród 
uczestników konkursu z wyżej wymienionych krajów. Nagroda ta zostanie ufundowana odpowiednio 
przez Spółkę reprezentującą markę ORSAY odpowiednio w Polsce, Niemczech, Austrii i Szwajcarii. 
 
2. Organizatorem Konkursu na “ Kalendarz Świąteczny Online” (zwanym dalej „Konkursem”) na 
terenie Polski jest działająca pod marką ORSAY spółka „Ordipol” Sp. z o.o., z siedzibą w Bielanach 
Wrocławskich, ul. Logistyczna 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000068811, wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 zł, NIP 677-200-16-69, 
REGON 351359195, zwana dalej "Organizatorem Konkursu ". 
 
3. Dane teleinformatyczne Organizatora Konkursu: 
Tel. : +48 71 7348 000 
Internet: www.orsay.com 
E-mail: konkurs@orsay.com 
 
4. Fundatorem nagród jest działająca pod marką ORSAY spółka „Ordipol” Spółka z o.o., z siedzibą w 
Bielanach Wrocławskich, ul. Logistyczna 1. 
 
5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 
6. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu, jak również na stronie 
internetowej http://www.orsay.com/pl-pl/specials/kalendarz-swiateczny.htm , dalej zwaną „stroną 
konkursową” . 
 

§ 2. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. Uczestnikiem Konkursu jak i Zwycięzcą Konkursu może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna: 
a) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
b) posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
c) która w okresie, o którym mowa w ust. 3 poniżej dokona zgłoszenia konkursowego 
w sposób wskazany w ust. 6 poniżej, 
d) zapozna się z treścią niniejszego Regulaminu, zaakceptuje go i będzie przestrzegać jego 
postanowień. 
 
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora Konkursu oraz 
podmioty od Organizatora Konkursu zależne lub z nim powiązane kapitałowo, personalnie lub 
organizacyjnie, podmioty współpracujące z Organizatorem Konkursu przy organizacji Konkursu oraz 
członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia. 
 
3. Konkurs będzie odbywał się od dnia 01.12 począwszy od godziny 00:00 do dnia 24.12 do godziny 
23:59.  
 
4. Konkurs będzie mieć miejsce na terenie Polski, Niemiec, Austrii, i Szwajcarii i przeznaczony jest dla 
osób zamieszkałych na wyżej wymienionych terytoriach. 
 
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
 
6. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu powinien dokonać zgłoszenia konkursowego, 
poprzez rejestrację na stronie internetowej www.orsay.com/xmas-pl (podając imię i nazwisko, 
adres e-mail oraz inne wymagane dane) 
 
6.1. Odpowiedzieć na Pytania Konkursowe (każdego dnia aplikacja konkursowa wyświetli jedno 
pytanie). Odpowiedź należy wpisać w odpowiednio oznaczone pole w formularzu konkursowym wraz z 
podaniem odpowiedzi należy wpisać w formularzu konkursowym swoje dane osobowe: imię i 
nazwisko oraz adres e-mail. Czas trwania Konkursu wynosi 24 dni. Każdego dnia aktywne będzie inne 
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okienko w aplikacji konkursowej. Po kliknięciu odpowiedniego okienka, wyświetli się informacja o 
Nagrodzie Dnia oraz Pytanie Konkursowe danego dnia, a także (po akceptacji warunków niniejszego 
Regulaminu) formularz konkursowy. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, nie 
częściej jednak niż jeden raz dziennie. 
 
6.2. Zapoznać się z Regulaminem i dokonać akceptacji jego postanowień poprzez zaznaczenie 
odpowiedniego pola znajdującego się na formularzu rejestracji udziału w Konkursie znajdującego się 
na stronie konkursowej, dokonanie wszystkich powyższych czynności równoznaczne jest z 
wyrażeniem zgody na wysłanie przez Organizatora Konkursu wiadomości e-mail do Uczestnika 
Konkursu, tj. potwierdzenia rejestracji, a następnie potwierdzenia przyjęcia odpowiedzi do Konkursu, a 
w przypadku jego zwycięstwa w Konkursie, wysłania e-mail’a z prośbą o przesłanie danych 
osobowych niezbędnych do korespondencji, przekazania do urzędu skarbowego kwot podatku 
dochodowego od kwot wygranych przez Zwycięzców Konkursu oraz wydania im Nagród. 
 
6.3. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia oraz realizacji 
Konkursu, a ponadto na upublicznienie danych osobowych (w postaci imienia i nazwiska) oraz, lub w 
przypadku, o którym mowa ust. 10 i 11 poniżej. 
 
7. Uczestnik Konkursu oświadcza również, iż prawa autorskie do odpowiedzi na Pytania Konkursowe 
nie będą w żaden sposób ograniczone, ani obciążone na rzecz osób trzecich. 
 
8. Uczestnicy Konkursu oświadczają również, że odpowiedzi na Pytania Konkursowe w Konkursie 
stanowią przejaw ich własnej twórczej działalności, a w przypadku gdyby zgłoszone odpowiedzi 
naruszały jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe lub dobra osobiste – 
zobowiązują się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z 
naruszeniem tych praw jak i zwolnienia Organizatora Konkursu z obowiązku zaspokojenia roszczeń. 
W przypadku, gdyby Organizator Konkursu zaspokoił takie roszczenia – zobowiązują się do ich 
zwrotu w pełnej wysokości. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie 
roszczeń wynikających z powyższego tytułu przeciwko Organizatorowi, Uczestnik Konkursu 
zobowiązuje się do przystąpienia do procesu po stronie Organizatora Konkursu. 
 
9. Organizator Konkursu zastrzega, że potwierdzenie przyjęcia pracy do Konkursu nastąpi po jej 
uprzedniej akceptacji przez osobę odpowiedzialną za weryfikację odpowiedzi na Pytania 
Konkursowe. Organizator Konkursu wskazuje, iż nie zostaną przyjęte do Konkursu odpowiedzi na 
Pytania Konkursowe, a ich autorzy (Uczestnicy Konkursu) zostaną wykluczeni z udziału w Konkursie, 
jeżeli odpowiedzi na Pytania Konkursowe zawierają treści naruszające powszechnie akceptowane 
normy obyczajowe, religijne, niosą treści propagujące przemoc, wzywają do antagonizmów na tle 
rasowym, wyznaniowym lub etnicznym, zawierają treści uznane powszechnie za obelżywe lub 
powodują naruszenie prawa polskiego albo międzynarodowego, a także zawierają oznaczenia, 
nazwy innych marek lub zawierają treści naruszające dobra osobiste Organizatora Konkursu lub 
stawiające go w niekorzystnym świetle. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika 
Konkursu z udziału w Konkursie w razie powzięcia podejrzenia naruszenia postanowień i warunków 
niniejszego Regulaminu, w szczególności w razie próby nieuczciwego wpływania na wynik Konkursu. 
 
10.Organizator Konkursu uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych w Konkursie odpowiedzi na 
Pytania Konkursowe na profilu Facebook marki ORSAY. 
 
11. Organizator Konkursu uzyskuje prawo do prezentowania całości lub jakiejkolwiek części 
odpowiedzi na Pytania Konkursowe objętych zgłoszeniem w materiałach promujących Konkurs, 
materiałach związanych z Konkursem jak i w innych materiałach i w artykułach pokonkursowych. 
 
12. W przypadku, jeżeli zgłoszona przez Uczestnika Konkursu praca do Konkursu stanowi utwór, w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w granicach 
dopuszczonych przez prawo Uczestnik Konkursu niniejszym udziela Organizatorowi Konkursu 
nieodpłatnej licencji do pracy przesłanej Organizatorowi Konkursu za pośrednictwem Strony 
Konkursowej (zwanej dalej „Utworem” ), bez ograniczeń czasowych, ilościowych lub terytorialnych, 
na następujących polach eksploatacji, tj. w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotniania prac w 
całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w szczególności w internecie, 
prasie, telewizji, radiu, kinach lub w innych środkach masowego przekazu bez względu na nośnik); 
tłumaczenia, przystosowania zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w zgłoszeniu, bez 
konieczności uzyskiwania dodatkowego zezwolenia na rozpowszechnienie utworu powstałego w 
wyniku takich zmian (prawa zależne); a także w zakresie prawa do publicznego rozpowszechnienia, 



w tym w sieciach informatycznych i wszelkiego wykorzystywania pracy konkursowej (w tym imienia i 
nazwiska Uczestnika Konkursu), w szczególności do wszelkich celów marketingowych i reklamowych 
Organizatora Konkursu. 
 
13.Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.) i nie podlega regułom 
zawartym w tej ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 
 
14.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis 
Facebook ani z nim związany. 
 
15.Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne roszczenia związane z Konkursem względem 
Serwisu Facebook. 
 
 

 
§ 3. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych jest Ordipol Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich ul. 
Logistyczna 1 oraz ORSAY GmBH, z siedzibą w: Willstätt, Niemcy, Rejestr sądowy: Amtsgericht 
Freiburg HRB 370336, każda z nich z osobna z zachowaniem przepisów o ochronie danych 
osobowych. 
 
2. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych przez Organizatora Konkursu oraz ORSAY GmbH, Sitz der Gesell: Willstaett, 
Registergericht: Amtsgericht Freiburg HRB 370336 w celu związanym z przeprowadzeniem 
Konkursu, w tym wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest 
dobrowolne, choć niezbędne do uczestnictwa w Konkursie i wydania ewentualnej Nagrody. 
 
3. Za zgodą Uczestnika Konkursu dane osobowe uczestnika mogą być przetwarzane przez 
Organizatora Konkursu oraz ORSAY GmbH, o której mowa w ust. 1 powyżej, również dla celów 
marketingowych. 
 
4. Uczestnik Konkursu może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich 
poprawienia, zmiany lub usunięcia, kierując żądanie do Ordipol Spółka z o.o., z siedzibą w Bielanach 
Wrocławskich, ul. Logistyczna 1, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). 
 
5. Niektóre z danych osobowych Organizator Konkursu może otrzymywać od Facebook w związku z 
logowaniem się Uczestnika Konkursu w serwisie Facebook. 
 
 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
Odpowiedzi na wszystkie Pytania Konkursowe zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej (dalej: 
„Komisja”), która będzie się składać z przedstawicieli Organizatora Konkursu. Decyzja zostanie 
podjęta na podstawie subiektywnych odczuć Komisji Konkursowej. Spośród wszystkich zgłoszonych 
na Konkurs odpowiedzi na dane Pytanie Konkursowe dnia (udostępnione w aplikacji danego dnia 
między godziną 0:00 a 24:00), Komisja dokona wyboru zwycięzców Nagrody Dnia, którzy udzielą 
najlepszej w ocenie Komisji odpowiedzi na Pytania Konkursowe. 
Ogłoszenie wyników - wyłonienie każdego ze zwycięzców Nagrody Dnia nastąpi w terminie nie później 
niż do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych po zakończeniu konkursu. Każdy Uczestnik może 
zdobyć wyłącznie jedną Nagrodę Dnia. 
 

 
§ 5. NAGRODY 

1 . Nagrodami w Konkursie są Nagrody Dnia. 
Wykaz puli Nagród Dnia do wygrania w ciągu 24 dni trwania konkursu został zamieszczony w 
paragrafie 11 na końcu regulaminu. 
Organizator Konkursu każdego dnia na stronie konkursowej wyświetli informacje o rodzaju Nagrody 
Dnia w danym dniu trwania konkursu. 
Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Żadna z 
nagród nie może być wymieniona na inną nagrodę rzeczową, ani też wymieniona na ekwiwalent 
pieniężny. 



UWAGA: Komisja Konkursowa ORSAY, wybrana przez Organizatora Konkursu, w siedzibie 
Organizatora Konkursu ma prawo do dyskwalifikacji Zwycięzcy w przypadku niedostosowania się do 
zasad i wymogów opisanych w paragrafie 2. 
 
2. Bon towarowy (voucher), o którym mowa powyżej jest papierem legitymacyjnym poświadczającym 
uprawnienie jego posiadacza do zapłaty (z zastrzeżeniem ewentualnej dopłaty w pieniądzu) za towary 
oferowane przez Organizatora Konkursu w ramach sieci sklepów ORSAY w wysokości równej 
nominalnej wartości bonu towarowego (voucher’a). Bon towarowy (voucher) nie stanowi papieru 
wartościowego i nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny; ‘zapłata za towar’ rozumiana jest 
wyłącznie jako wymiana bonu towarowego na odpowiedni towar, którego cena nie przekracza wartości 
nominalnej bonu towarowego, z zastrzeżeniem, iż posiadacz może również – po dopłaceniu 
odpowiedniej różnicy w pieniądzu – pozostawić bon towarowy (voucher) w rozliczeniu zakupu towaru 
o cenie wyższej niż jego wartość nominalna. W razie zapłaty bonem towarowym (voucher’em) za 
towar o cenie mniejszej od wartości nominalnej bonu, różnica nie podlega wypłacie w pieniądzu. Bon 
towarowy (voucher) może zostać zrealizowany nie później niż w terminie do 2 lat od jego wydania. Z 
chwilą wydania Uczestnikowi Konkursu bonu towarowego (vouchera), przechodzi na niego całkowite 
ryzyko utraty, zagubienia, zniszczenia albo uszkodzenia tego bonu (voucher’a). Wszystkie nagrody 
zostaną powiększone o dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku 
obciążającego zdobywcę nagrody, tj. o 11,1111% wartości nagrody, przeznaczone na zapłatę podatku 
dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie przekazana 
zwycięzcom, ale zostanie zatrzymana przez Organizatora Konkursu w celu wpłacenia jej do urzędu 
skarbowego tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za otrzymane 
nagrody. 
 
3. Z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy, Zwycięzca przenosi na rzecz Organizatora Konkursu bez 
ograniczeń terytorialnych i czasowych wyłączne autorskie prawa majątkowe do utworu Zwycięzcy jak 
również udziela zezwolenia na czas nieokreślony na wykonanie wszelkich praw zależnych, w tym 
prawa do wprowadzania wszelkich przeróbek, tłumaczeń, adaptacji lub modyfikacji pracy bez 
uzgadniania ze Zwycięzcą, przyjmując jednocześnie pełną odpowiedzialność za wprowadzone 
zmiany. Zwycięzca przenosi na Organizatora Konkursu wyłączne prawo do zezwalania na 
wykonywanie autorskich praw majątkowych do wszelkich przeróbek, adaptacji lub modyfikacji pracy. 
Za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych, o 
których mowa powyżej, Zwycięzca nie otrzyma żadnego dodatkowego wynagrodzenia poza nagrodą.  
 
4. Organizator Konkursu z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy nabywa majątkowe prawa autorskie do 
pracy Zwycięzcy na wszystkich znanych w dniu wydania nagrody polach eksploatacji, a w 
szczególności w zakresie: trwałego lub czasowego zwielokrotniania pracy konkursowej w całości lub w 
części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w szczególności w internecie, prasie, telewizji, 
radiu, kinach lub w innych środkach masowego przekazu bez względu na nośnik); a także w zakresie 
prawa do publicznego rozpowszechnienia, w tym w sieciach informatycznych i wszelkiego 
wykorzystywania pracy konkursowej (w tym imienia i nazwiska Zwycięzcy), w szczególności do 
wszelkich celów marketingowych i reklamowych Organizatora Konkursu. 
 
 

 
§ 6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

1. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową, na adres podany w zgłoszeniu. Informacja o 
wysłaniu wyników drogą mailową może zostać także ogłoszona w formie postu na Facebooku marki 
ORSAY w terminie wskazanym w § 4. 
 
2. Każdy Zwycięzca w ciągu 14 dni, od momentu ogłoszenia wyników, musi przesłać na adres: 
konkurs@orsay.com następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer 
telefonu (dla kuriera), a w przypadku wygranej bonu towarowego także numer PESEL oraz nazwę i 
adres Urzędu Skargowego. Przekazanie powyższych, kompletnych danych Organizatorowi Konkursu 
przez Zwycięzcę stanowi warunek niezbędny do wydania nagrody. 
 
3. W przypadku, gdy któryś ze Zwycięzców nie zgłosi się w terminie 14 dni od momentu ogłoszenia 
wyników, Organizator Konkursu ma prawo wytypować nowego Zwycięzcę i przekazać mu nagrodę. 
 
4. Informacje do Zwycięzców zostaną przekazane drogą mailową na adres podany podczas rejestracji 
na stronie konkursowej. 
 



5. Nagrody w formie Voucher’ów oraz nagród rzeczowych zostaną przesłane do Zwycięzców kurierem 
na adres podany w odpowiedzi na informację mailową, o której mowa w § 6 ust. 2. 
 
6. Organizator Konkursu informuje, że w zakresie dopuszczalnym przez prawo nie ponosi 
odpowiedzialności za skutki niepodania przez Uczestnika Konkursu niezbędnych danych, podania 
nieprawidłowych, błędnych, niekompletnych lub fikcyjnych danych oraz niedokonania przez 
Uczestnika Konkursu aktualizacji zmienionych danych, jeżeli na skutek tego, mimo zachowania przez 
Organizatora Konkursu należytej staranności, nie było możliwe nawiązanie kontaktu z Uczestnikiem 
Konkursu, w tym wydanie Nagrody. 
 
7. Nagrody zostaną rozesłane przesyłką kurierską na podany adres w terminie nie późniejszym niż 30 
dni od otrzymania pełnych danych adresowych Zwycięzcy, na koszt Organizatora Konkursu. 
 
8. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub nagrody innego rodzaju. Prawo do 
nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. 
 
 

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
1. Wszelkie reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni 
zgłaszać na adres Organizatora Konkursu. Przedmiotem reklamacji nie może być ocena odpowiedzi 
konkursowych, uznanych przez Komisję Konkursową ORSAY jako najlepsze/najbardziej oryginalne. 
 
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać przesłane w terminie 14 dni od wykrycia nieprawidłowości 
i powinno zawierać dane zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji. 
 
3. Reklamacje należy kierować do Organizatora Konkursu, na adres wskazany w § 1 ust. 2 z 
dopiskiem "Reklamacja - Konkurs ORSAY Kalendarz Świąteczny Online " 
 
4. Komisja Konkursowa rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia do Organizatora 
Konkursu. Odpowiedź na reklamację sporządza się na piśmie i niezwłocznie wysyła przesyłką 
kurierską Uczestnikowi Konkursu w terminie wyżej określonym. 
 
5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przewidzianego niniejszym Regulaminem, do 
rozpatrywania wszelkich sporów związanych z przebiegiem Konkursu powołane są sądy powszechne 
w Polsce. 
 

 
§ 8. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1. Za pośrednictwem Serwisu Organizator Konkursu nieodpłatnie świadczy użytkownikom końcowym 
sieci Internet, w tym Uczestnikom Konkursu zgłaszającym za pomocą Serwisu Prace Konkursowe, 
usługi drogą elektroniczną (dalej „Użytkownicy”). 
 
2. Świadczone usługi obejmują: 
2.1. informowanie o działalności Organizatora Konkursu i produktach marki ORSAY oraz uzyskiwanie 
dostępu do treści umieszczonych w Serwisie, w tym treści dotyczących przebiegu Konkursu i 
jego Laureatów; 
2.2. umożliwienie korzystania z narzędzi, w tym narzędzia do wyboru preferowanego przez 
Użytkownika produktu; 
2.3. korzystanie z formularza elektronicznego, niezbędnego do dokonania zgłoszenia 
w Konkursie; 
2.4. komunikowanie się z Organizatorem Konkursu. 
 
3. Usługi, o których mowa w ust. 2 powyżej, dostępne są dla wszystkich użytkowników końcowych 
sieci internet, z tym, że usługa, o której mowa w ust. 2.3 powyżej, przeznaczona jest wyłącznie dla 
użytkowników spełniających warunki uczestnictwa w Konkursie. 
 
4. Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika Serwisu treści o charakterze bezprawnym, 
stanowiących naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów. 
 
5. Do korzystania z Serwisu wymagane jest sprawne urządzenie klasy PC z dostępem do sieci 
Internet, wyposażone w przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej, lub 
przeglądarkę Opera, Mozilla Firefox lub Google Chrome w aktualnej wersji. 



6. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Pliki te są zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. 
Dostęp do tych plików cookies uzyskuje Organizator Konkursu. Pliki cookies wykorzystywane są w 
celu identyfikacji Użytkownika w Serwisie, w celu utrzymania sesji Użytkownika w Serwisie, w celach 
statystycznych oraz w celu optymalizacji wyświetlania Serwisu na urządzeniu końcowym 
Użytkownika. Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie w jego urządzeniu końcowym i 
uzyskiwanie dostępu do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. 
Użytkownik może również w powyższy sposób określić warunki przechowywania lub uzyskiwania 
dostępu do plików cookies. Użytkownik może zablokować pliki cookies za pomocą ustawień swojej 
przeglądarki internetowej, w takim jednak wypadku prawidłowe korzystanie z Serwisu może okazać 
się z przyczyn technicznych utrudnione. 
 
 

§ 9. REZYGNACJA 
1. Użytkownik może w każdym czasie, w tym zarówno w terminie 14 dni od zawarcia umowy na 
odległość, przewidzianym na odstąpienie od umowy dla Konsumentów w ustawie z dnia 30 maja 2014 
r. o prawach konsumenta, jak również w terminie późniejszym, zrezygnować z usług świadczonych 
drogą elektroniczną (odstąpić od zawartej na odległość umowy dotyczącej świadczenia usług drogą 
elektroniczną) oraz wycofać się z uczestnictwa w Konkursie, bez konieczności podawania 
jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. W tym celu Użytkownik powinien 
poinformować Organizatora Konkursu o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie złożone 
Organizatorowi Konkursu na piśmie lub pocztą elektroniczną. 
 
2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Użytkownik może 
skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/827/1). Skorzystanie z 
tego wzoru nie jest obowiązkowe. 
 

 
§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator Konkursu informuje, że w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, o 
których mowa w § 8 powyżej, Regulamin konkursu: 
1.1. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 66 1 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu 
dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym; 
1.2. nie pobiera od użytkowników Serwisu lub Uczestników Konkursu żadnych kaucji ani nie żąda 
udzielenia innych gwarancji finansowych; 
1.3. nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów 
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), o ile obowiązek taki nie wynika 
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa; 
1.4. językiem umów zawieranych z Organizatorem Konkursu jest język polski. 
 
2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
 

§ 11. WYKAZ PULI NAGRÓD: 
 

2 vouchery kart podarunkowych o wartości 300 PLN na modną, zimową kurtkę 
3 zestawy modnej kobiety: torba + szminka 
3 zestawy soków Oleofarm: żurawina + czarny bez 
3 perfumy L'OR DE SAY "Essence” 
2 karty podarunkowe o wartości 200 PLN na przytulny sweterek 
5 książek Ani Starmach "Pyszne obiady" 
2 zestawy akcesoriów, idealnych na chłodne dni 
3 mini-torebki z modnymi cekinami 
5 zestawów kosmetyków L'OR DE SAY beauty: maskara, róż i baza 
1 elegancki zestaw akcesoriów z wzorem w pepitkę 
1 karta podarunkowa o wartości 300 PLN na idealny zestaw do pracy 
5 zestawów zapachów L'OR DE SAY Inspiration oraz Essence 
3 zestawy olejów zimno tłoczonych Oleofarm: olej z pestek dyni i awokado 
1 karta podarunkowa o wartości 300 PLN na stylizację w stylu party 
5 zestawy kosmetyków L'OR DE SAY beauty: baza pod cienie do powiek, szminka, lakier do paznokci 
i róż. 



3 karty podarunkowe o wartości 200 PLN 
1 karta podarunkowa o wartości 500 PLN na idealną, sylwestrową stylizację 
3 zestawy zimowych akcesoriów: szal, czapka i rękawiczki 
3 modne torebki z falbanką 
5 książek Ani Starmach "Pyszne obiady" 
3 pachnące zestawy: świeczka i perfum L'OR DE SAY "Essence" 
3 karty podarunkowe o wartości 200 PLN na wymarzoną sukienkę 
1 weekend wellness (3 noce) dla zwyciężczyni i koleżanki w czterogwiazdkowym hotelu AVIVA w 
Austrii. 
1 karta podarunkowa o wartości 2.000 PLN na niezapomniany dzień zakupów w ORSAY. 
 
 
 
Bielany Wrocławskie, dnia 1.12.2017r. 
Zarząd Ordipol Sp. z o.o. 
 


