
 

 

Gdynia, 19.04.2021 r. 

 
 

REGULAMIN AKCJI 
Zostań Autorem Wilczego Bloga 

 
 

1. Organizatorem Akcji „Zostań Autorem Wilczego Bloga” jest FAM M. Gabryołek sp.j. (dalej jako „Organizator”), z 
siedzibą przy ul. Żaglowej 68, 81-578 Gdynia, NIP: 5861025151, właściciel i administrator strony internetowej 
www.sklep.jack-wolfskin.pl, „Wilczego bloga” pod adresem www.sklep.jack-wolfskin.pl/blog, profili na portalu 
Facebook: „Wilcza Strona”, „Jack Wolfskin Polska”, profilu na portalu Instagram: „Jack Wolfskin Poland” oraz 
sklepów stacjonarnych Jack Wolfskin na terenie Polski.  

2. Akcja trwa od 19.04 - 20.07.2021 r. 
3. Aby wziąć udział w Akcji należy napisać artykuł w postaci przewodnika po wybranym szlaku na terenie Polski. 
4. Artykuł powinien: 

a. mieć około 5-8 tys. znaków ze spacjami; 

b. zawierać zdjęcia własne Autora wykonane na szlaku rozmiar minimum 1470 x 908 pikseli, format jpg 
lub png; 

c. zawierać krótki opis „O autorze” (2-3 zdania); 

d. zawierać zdjęcie Autora wysokiej rozdzielczości, kwadratowe, minimum 400 x 400 pikseli, format jpg 
lub png. 

5. Artykuł należy przesłać na adres mailowy: twoja@wilczastrona.pl.  

6. Przesłane przez Autora materiały: 

a. nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, religijnych, politycznych, rasistowskich, 
seksistowskich, dyskryminujących oraz innych treści sprzecznych z prawem i dobrym obyczajem; 

b. nie mogą zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści 
reklamowych dotyczących produktów organizatorów; 

c. nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych, artystycznych (w 
tym muzyki) i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku; 

d. nie mogą zawierać więcej niż jeden link do własnej (lub firmowej) strony internetowej w treści 
artykułu; 

e. muszą być oryginalne, nie mogą być opublikowane lub umieszczone w innym miejscu w Internecie lub 
offline (w tym na blogu Autora lub jego firmy), ani być wykorzystywane w przyszłości do dalszej 
dystrybucji na innych stronach internetowych lub offline.  

7. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Organizator zastrzega sobie 

prawo do wyłączenia Autora i jego materiałów z Akcji bez informowania go o tym.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do redagowania i aktualizowania treści artykułów tak, żeby były zawsze 

aktualne. 

9. Z chwilą przesłania artykułu, Autor: 
a. potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Akcji i akceptuje jego zapisy; 

b. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko, nick) dla celów publikacji 
artykułu; 

c. wyraża zgodę na użytkowanie przez Organizatora udostępnionych przez siebie materiałów, w celach 
publikacji i promocyjnych.  

10. Organizator, spośród otrzymanych artykułów, wybierze najciekawsze artykuły biorąc pod uwagę oryginalność i 

kreatywność Autora oraz atrakcyjność opisanego szlaku dla jego czytelników. Wybrane artykuły zostaną 

opublikowane na stronie www.sklep.jack-wolfskin.pl/blog.  

11. Autorom wybranych artykułów Organizator przekaże voucher o wartości 400 zł brutto do wykorzystania na 

zakupy w dowolnym sklepie stacjonarnym Jack Wolfskin. Lista sklepów znajduje się na stronie 

www.sklep.jack-wolfskin.pl/storelocator.   
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12. Organizator przewiduje 10 voucherów zakupowych do przyznania Autorom opublikowanych artykułów.  Liczba 

przyznanych voucherów uzależnionych od liczby wybranych artykułów. 

13. Organizator skontaktuje się z Autorami wybranych artykułów drogą mailową, w terminie do 14 dni od daty 

otrzymania materiałów. Wówczas ustali z Autorem dogodny sklep, w którym Autor zrealizuje voucher 

zakupowy oraz drogę przekazania vouchera. 

14. Voucher nie może zostać zamieniony na ekwiwalent pieniężny. 

15. Jeżeli wartość zakupów będzie wyższa bądź niższa od wartości vouchera, strata z tego tytułu, bądź 

obowiązek dopłaty przypada na Autora – właściciela vouchera. 

16. Wartość vouchera pomniejsza wartość dokonanych zakupów. W przypadku reklamacji lub zwrotu zakupionych 

produktów, zwrócona zostanie wartość zakupionych produktów pomniejszona o wartość vouchera, kwota jaką 

zapłacił Autor – właściciel vouchera, a voucher będzie mógł zostać ponownie zrealizowany. 


