
Regulamin Konkursu 

“Wygraj dwuosobowy wyjazd na Islandi ę” 
 

 

I. Zasady ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Wygraj dwuosobowy wyjazd na Islandi ę”  (dalej jako 

„Konkurs”) są: 

Jack Wolfskin (FAM M. Gabryołek Sp.J.), dalej jako „Organizator”), z siedzibą przy ul. 

Rdestowej 67, 81-577 Gdynia, NIP: 5861025151. 

2. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony 

internetowej www.sklep.jack-wolfskin.pl/konkurs-martes, materiałów POS w sklepach 

stacjonarnych sieci Martes Sport wskazanych na stronie internetowej Organizatora oraz na 

stronie internetowej i w Social mediach marek: https://www.sklepmartes.pl/, 

https://fitanu.com/pl/, https://sklep.jack-wolfskin.pl/, https://www.apetytnaswiat.pl/ . 

Regulamin i szczegóły Konkursu dostępne są na stronie konkursowej. 

3. Fundatorem nagród są Organizatorzy. 

4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator 

oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie 

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

 

II. Zasady Konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.10.2019 r., z chwilą jego ogłoszenia i trwa do 

31.10.2019 r., do godziny 23:59. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny, uwarunkowany zakupem towaru Jack Wolfskin w 

sklepach sieci Martes Sport i dobrowolny. 

3. W Konkursie może wziąć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i 

zaakceptowała regulamin Konkursu, i która określonego wyżej w pkt 2 zakupu 

warunkującego udział w Konkursie dokonała jako konsument.  W Konkursie może wziąć 

każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i zaakceptowała regulamin Konkursu. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 



a.) Zakup w terminie 1-31.10.2019 dowolnego produktu marki Jack Wolfskin w sklepie 

stacjonarnym sieci Martes Sport (lista sklepów biorących udział w konkursie znajduje się na 

stronie internetowej Konkursu) 

b.) Wysłanie zdjęcia paragonu oraz odpowiedź na pytanie: (max. 700 znaków bez spacji): 

„Chcę pojechać z watahą na Islandię, bo…?” Drogą mailową, nadając tytuł wiadomości: 

Konkurs Martes na adres: jack-wolfskin@fam.gda.pl . 

5. Zgłoszenie konkursowe równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją przez 

Uczestnika Regulaminu.  

6. Wysłane przez Uczestnika zgłoszenie: 

· nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem; 

· nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw 

autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku; 

· w przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik 

zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie. 

7. Spełnienie warunków określonych w ustępie 4 oraz 6, stanowi zgłoszenie (zwane dalej 

„Zgłoszeniem Konkursowym”). 

8. Każdy Uczestnik na jeden paragon może wysłać po jednym unikalnym zgłoszeniu. 

9. Z chwilą przesłania zgłoszenia, Uczestnik: 

· wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko, adres e-mail) 

dla celów przeprowadzenia Konkursu, 

· wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko) dla celów 

ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu na Stronie Internetowej i Fanpage’u Organizatorów (Martes, 

Jack Wolfskin, Apetyt na Świat) oraz w informacjach prasowych, 

• wyraża zgodę na publikację przez Organizatora swojej pracy konkursowej – odpowiedzi na 

pytanie, w celach promocyjnych na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych 

prowadzonych przez Organizatora. 

· wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku – (tj. zdjęć wykonanych podczas wycieczki 

stanowiącej nagrodę główną) w kanałach Social Media organizatorów i wszystkich wyżej 

wymienionych partnerów konkursu. 

 

 

 

 



III. Kryterium wyboru Zwyci ęzcy i nagroda 

1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba wytypowana przez Jury Organizatora spośród 

wszystkich wysłanych zgłoszeń, zgodnych z wytycznymi zamieszczonymi w regulaminie. W 

skład jury wejdą minimum trzy osoby z ramienia Organizatora. 

2. Kryteriami wyboru zwycięskiej pracy - odpowiedzi, będzie oryginalność, pomysłowość, 

kreatywność, zaangażowanie i autentyczność autora. Jury wybiera Zwycięzce Konkursu 

kierując się swoją swobodną oceną. Decyzja jury jest niepodważalna. 

3. Nagroda: 

Jedyną nagrodą jest dwuosobowy, niezbywalny voucher, wystawiony na nazwisko 

Zwycięzcy Konkursu, uprawniający Zwycięzcę Konkursu do otrzymania, od wskazanego 

niżej organizatora wycieczki, świadczenia w postaci 4-dniowego wyjazdu Zwycięzcy 

(samodzielnie albo wraz z dowolną osobą, którą wskaże on organizatorowi wycieczki), na 

Islandię oraz wyprawka od Jack Wolfskin. Druga osoba może skorzystać z wycieczki 

wyłącznie razem (i w tym samym terminie) ze Zwycięzcą Konkursu, przy czym skorzystanie 

przez Zwycięzcę konkursu z samodzielnego (bez uczestnictwa drugiej, wskazanej przez 

niego osoby) wyjazdu, skutkuje wygaśnięciem wszelkich dalszych roszczeń Zwycięzcy 

Konkursu związanych z niewykorzystaniem prawa do zabrania drugiej osoby na ten wyjazd, 

w szczególności roszczenia o jakiekolwiek rekompensaty pieniężne z tego tytułu. 

Wyjazd realizowany będzie przez firmę Apetyt na Świat w miesiącach marzec - kwiecień 

2020r. w grupie zorganizowanej (do 11 osób). W skład wycieczki wchodzi przelot (z 

Gdańska, Krakowa, Katowic lub Wrocławia) ubezpieczenie, 3 z 3 noclegów, zwiedzanie 

południowego wybrzeża kraju oraz wejście na basen geotermalny. Więcej o wycieczce 

znaleźć można na stronie internetowej organizatora wycieczki:  

https://www.apetytnaswiat.pl/islandia-na-weekend-magiczne-poludnie/. Organizator nie 

ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie albo nienależyte wykonanie przez w/w 

organizatora wycieczki, jego zobowiązań wynikających z umowy, której dowodem zawarcia 

jest w/w voucher - wszystkie takie roszczenia będą kierowane wyłącznie bezpośrednio 

wobec organizatora tej wycieczki. Przez wyprawkę rozumie się zestaw posiłków 

liofilizowanych oraz gadżety od Jack Wolfskin wysłane drogą pocztową do Zwycięzcy. 

4.  Nagroda składa się z 

- głównej nagrody rzeczowej o wartości 8 000 brutto wymienionej w p. III, p.3 

- dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 888, 80 zł brutto która w całości zostanie 

sfinansowana przez Organizatora oraz potrącona przez Organizatora i przeznaczona na 



pokrycie przez Organizatora zobowiązań publicznoprawnych związanych z wygraną w 

konkursie. 

Łączna wartość nagrody wynosi 8 888,80 zł brutto. Nagroda nie podlega wymianie na środki 

pieniężne.  

5. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 15.11.2019r. na stronie internetowej 

konkursu. Właściciel Zwycięskiego zgłoszenia zostanie powiadomiony drogą mailową. 

6. Zwycięzca zobowiązany jest odesłać wiadomość e-mail do Organizatora, na adres jack-

wolfskin@fam.gda.pl, podając imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer telefonu, miejsce 

zamieszkania – swoje i osoby towarzyszącej w ciągu 5 dni roboczych od opublikowania 

informacji o Zwycięzcy oraz przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail o przyznaniu 

nagrody. 

Administratorem danych osobowych jest firma FAM M. Gabryołek Sp. J. 

7. Nagroda zostanie zrealizowana po wcześniejszym ustaleniu szczegółów ze Zwycięzcami. 

8. Nagroda zostanie zrealizowana przez profesjonalne podmioty, świadczące usługi w 

zakresie dotyczącym nagród. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności zrealizowania 

nagrody w przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu w 

terminie 5 dni roboczych od dnia opublikowania informacji o Zwycięzcy. W takiej sytuacji 

zostanie wyłoniony kolejny Zwycięzca Konkursu. 

10. W przypadku rezygnacji z nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty 

równowartości nagrody, jak również nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek 

kosztów poniesionych w związku z tym przez jakiekolwiek osoby.  

 

IV. Polityka Prywatno ści  

1. Organizator przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności uczestników Konkursu. 

Dlatego też zbiera tylko te dane i informacje o Uczestnikach, które są potrzebne do 

prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Organizator ściśle przestrzega ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

2. Każdy Uczestnik, którego dane zostały zapisane ma dostęp do dotyczących go danych i 

prawo do ich weryfikacji i modyfikacji. Dane zostaną usunięte na wyraźne życzenie 

Uczestnika. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, 

jednakże konieczne dla celów udziału w Konkursie i przyznania nagrody, a odmowa 



udzielenia zgody na przetwarzanie danych może skutkować odmową zgody na uczestnictwo 

w Konkursie. 

 

V. Postanowienia ko ńcowe 

1. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, Partnerów konkursu oraz 

podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy 

organizowaniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, 

zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiana 

odnosi skutek z chwilą ogłoszenia. Zmiana nie może naruszać istoty zasad Konkursu. 

3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać w formie elektronicznej na 

wskazany adres e-mail, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, 

jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia. 

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez 

serwis Facebook. Facebook zwolniony jest od pełnej odpowiedzialności za konkurs wobec 

każdego z Uczestników Konkursu. 

5. Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie. 

6. Wątpliwości co do treści Regulaminu wyjaśnia Organizator. Zapytania co do treści 

Regulaminu i przebiegu Konkursu należy kierować do Organizatora w formie wiadomości 

email na adres: jack-wolfskin@fam.gda.pl. 
 


