
REGULAMIN KONKURSU „ OTWARCIE 

Sklepu  ARMII KRAJOWEJ _WOŁOMIN”  

§ 1 Postanowienia ogólne 

1.Organizatorem Konkursu  jest  Api Market Sp. z o.o . 05-200 Wołomin , 

ul . Kościelna 3 .  Numer NIP 125-11-88-326 

2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest API Martket . 

3. Konkurs trwa od 12.10. 2019 r. do 31.10. 2019 r. do godz. 23:59. 

4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu w ramach serwisu 
Facebook nie później niż w dniu  15 listopada  2019 r. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom 
działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim 
określonych. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania 
Konkursu, wykluczenia Uczestnika, który działa w sposób sprzeczny z 
zasadami Konkursu opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

7. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem 
natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania 
Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne 
dane wymagane i niezbędne do jej przyznania.  

8. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z 
Konkursu. 

9. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja 
Konkursowa (dalej zwana „Komisją”) składająca się z 3 osób wskazanych 
przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom. 

10. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem 
rozstrzygającym jest Komisja. 

 

§ 2 Uczestnicy Konkursu 



1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili 
jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat  z zastrzeżeniem, że w przypadku osób 
niepełnoletnich wymagane jest przedstawienie na każde żądanie Organizatora 
zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie, którzy 
dodatkowo będą zobowiązani do złożenia w imieniu Uczestnika oświadczeń, o 
których mowa w Regulaminie.  

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z 
Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane. 

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz 
członkowie organów zarządzających Organizatora , jak również członkowie ich 
rodzin. 

§ 3 Zasady uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

(a) zrobienie zakupów w sklepie API Market w Wołominie przy ul. Armii 
Krajowej 64 (szczegóły w § 4) 

(b) zapoznanie się z Regulaminem; 

(c) wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 4. 

2. Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania. 

3. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia. 

4. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba mieszkająca na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4 Zasady i przebieg Konkursu 

1. Zadanie konkursowe polega na:  

(a) zrobieniu  zakupów za kwotę minimum  10zł ( w tym przynajmniej jeden 
produkt MONSTER ) . Do wygrania ROWER Monster  lub  DESKOROLKA 
Monster . 

LUB  

( b) zrobieniu zakupów za kwotę  minimum 50 zł . Do wygrania GARNKI 
Klausber  lub  jedne z trzech  telewizorów  Sharp.  



ORAZ  ( podpunkt C dotyczy wszystkich uczestników )  

( c )  Ułożeniu  HASŁA promującego sieć API Market / dołączeniu paragonu za 
dokonane zakupy  / umieszczeniu całości ( kupon + paragon ) w urnie 
konkursowej  

2. Uczestnik może zgłosić  do Konkursu dowolną liczbę haseł . Każdorazowo 
zobowiązany jest  dołączyć kolejny paragon .  

3. Hasła  nie mogą zawierać treści niecenzuralnych czy obraźliwych. 

4. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni decyzją Komisji. 

5. Komisja przy ocenianiu komentarzy będzie brać pod uwagę kreatywność. 

6. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). 
Komisja w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego 
trakcie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez stosowny 
komunikat umieszczony na  profilu Facebook .  

§ 5 Nagrody i zwycięzcy 

1.W Konkursie zostanie nagrodzonych 6 uczestników , którzy otrzymają  : 

3 x TV Sharp , 1x zestaw garnków Klausberg  , 1 x deskorolkę Monster  , 
1 x rower Monster  .  

2. Zdobywca Nagrody zostanie poinformowany przez Organizatora 
telefonicznie . 

3. Po poinformowaniu o wynikach  Konkursu Uczestnik - zdobywca Nagrody 
winien skontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość mailową na 
adres anna.prusinska@apimarket.pl   Zgłoszenie, pod rygorem utraty prawa 
do Nagrody winno nastąpić w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników 
Konkursu. W zgłoszeniu zdobywca Nagrody winien:  wkleić w treść listu 
oświadczenie o treści:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez API MARKET  Sp. z o.o. moich 

danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu „ 

OTWARCIE Sklep ARMII KRAJOWEJ _WOŁOMIN” tj. celem wydania nagrody i 
uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich 

mailto:anna.prusinska@apimarket.pl


wydaniem. Wiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że ma 
prawo dostępu do moich danych, żądania ich usunięcia oraz do ich 
poprawiania na warunkach określonych ustawie o ochronie danych 
osobowych. Powyższa zgoda ma charakter wyłączny nie jest ograniczona 
czasowo oraz terytorialnie. Zobowiązuję się nie korzystać względem 
Organizatora i Zamawiającego z przysługujących mi osobistych praw 
autorskich przysługujących mi wobec zgłoszonych do Konkursu zdjęć”.  

Brak potwierdzenia w powyższym terminie albo wysłanie w zakreślonym 
terminie odpowiedzi nie zawierającej wszystkich wyżej wskazanych informacji 
lub danych nieprawdziwych, oznaczać może utratę prawa do Nagrody. 
Zdobywca Nagrody kontaktując się z Organizatorem zobowiązuje się do 
podania – w razie takiej potrzeby zgłoszonej przez Organizatora - danych 
niezbędnych do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, 
pod rygorem utraty prawa do Nagrody.  

4. Po zgłoszeniu się zdobywcy Nagrody zgodnie z ust. 4 powyżej, Organizator 
zweryfikuje dane zdobywcy Nagrody. W przypadku pozytywnej weryfikacji 
Organizator, w zwrotnym liście elektronicznym, wyśle do zdobywcy Nagrody 
wytyczne opisujące dalszy tryb postępowania. 

5. W razie takiej potrzeby, zdobywca Nagrody zobowiązuje się do poprawnego 
wypełnienia dokumentów niezbędnych do jej odbioru, jak również do 
wykonania obowiązków podatkowych oraz pisemnego potwierdzenia 
udzielenia licencji zgodnie z ust. 5 powyżej, pod rygorem utraty prawa do 
Nagrody. 

6. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też 
równowartość pieniężną. Zdobywca Nagrody nie może przenieść prawa do 
niej na osoby trzecie. Zdobywca Nagrody zrzeka się wszelkich roszczeń, w 
tym odszkodowawczych, wobec Organizatora w związku ze zmianą dat, o 
której mowa w ust. 2 zdanie drugie powyżej. 

7. Organizator zobowiązuje się przekazać Nagrody (informacje/dokumenty 
niezbędne do skorzystania z nich) w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej oraz poprawnych i pełnych 
danych od ich zdobywców. 

8. W przypadku działania niezgodnego z Regulaminem ujawnionego po dacie 
przyznania Nagrody :  



Organizator ma prawo do zaniechania wydania Nagrody, o czym niezwłocznie 
powiadomi w/w Uczestnika. 

9. Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznawaniem 
Nagród odpowiada Zleceniodawca. Uczestnicy zobowiązują się 
współpracować w tym zakresie z Organizatorem, w szczególności podając na 
ich żądanie wymagane przez przepisy dane. 

10. W przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy, zdobywcy 
Nagród otrzymają dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości niezbędnej do 
pokrycia podatku należnego w związku z wygraniem Nagrody – nagrody te 
zostaną przeznaczone bezpośrednio na zapłatę tegoż podatku, tj. nie będą 
wypłacane zdobywcom Nagród; powyższe związane jest z koniecznością 
wykonania obowiązku podatkowego tj. uiszczeniem podatku dochodowego od 
osób fizycznych. Wartość podatku zostanie wyliczona i odprowadzona zgodnie 
z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz 
przekazana do właściwego urzędu skarbowego. 

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje zasady przetwarzania 
danych osobowych zawarte w Regulaminie. 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
Administratorem danych osobowych jest Zleceniodawca. 

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach 
związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym celem wydania im Nagród i 
uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich 
wydaniem. Informacje dotyczące Uczestników w w/w celach mogą zostać 
przekazane Organizatorowi, firmom kurierskim oraz do Urzędu Skarbowego, 
jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na 
podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

4. Zgoda zdobywców Nagród na przetwarzanie ich danych osobowych jest 
udzielana zgodnie z § 5 ust. 4. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo 
dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych 
w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo do 
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując pełne imię 



i nazwisko Uczestnika oraz jego adres e-mail i nazwę Konkursu drogą mailową 
lub drogą pisemną na adres Zleceniodawcy. Złożenie sprzeciwu na 
przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania 
Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. 
Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody 
uprawnia Organizatora i Zleceniodawcę do odmowy jej wydania. 

§ 7 Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, 
Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia 
zakończenia Konkursu. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków 
prawnych. 

3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data 
nadania przesyłki zawierającej reklamację. 

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres 
Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna 
być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: 

 Api Market Sp. z o. o. 05-520 Konstancin –Jeziorna ul. Warszawska 63  

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych 
od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie 
wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji. 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie,  a 
także do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi 
zmiany w Regulaminie w profilu  w serwisie Facebook .  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu 
trwania Konkursu. 

3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań 
wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej 
z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. 

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu, Uczestnicy mogą uzyskać 
kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: 



anna.prusinska@apimarket.pl . Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 
dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić 
naruszenie postanowień Regulaminu. 

5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje 
również udostępniony na stronie WWW.apimarket.pl 

6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie 
e-maila na adres –  anna.prusinska@apimarket.pl z informacją o takiej 
rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę 
prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej 
dyspozycji Organizatora . 

§ 9 Odpowiedzialność  

1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie prawa do wizerunku, 
autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich związanych ze 
zgłoszonymi do Konkursu zdjęciami ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu. 

2. Organizator  ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych 
osobowych Uczestników Konkursu. 

3. Organizator odpowiada za wydanie Nagród zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu. 

 

mailto:anna.prusinska@apimarket.pl
mailto:anna.prusinska@apimarket.pl

