
           Gdynia, 1 lutego 2022 r.  

 
 

REGULAMIN KONKURSU 

#WILCZYZEW 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Konkursu #WILCZYZEW (dalej jako „Konkurs”) 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 pod domeną www.sklep.jack-wolfskin.pl, profili na portalu społecznościowym 

Facebook: „Wilcza Strona”, „Jack Wolfskin Polska” (dalej jako „Fanpage FB”), profilu na portalu 

społecznościowym Instagram: „Jack Wolfskin Poland” (dalej jako „Fanpage IG”) oraz sklepów 

stacjonarnych Jack Wolfskin Stores na terenie Polski (dalej jako „Sklep stacjonarny Jack Wolfskin”).   

2. Fundatorem nagród jest Organizator. 

3. 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. 

§ 2 ZASADY KONKURSU 

 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 26.01.2022 r., z chwilą jego ogłoszenia w Internecie, w tym na Fanpage’u 

FB i IG oraz stronie internetowej Organizatora i trwa do 09.05.2022 r., do godziny 23:59.  

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

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

Regulamin Konkursu. 

1. Nagrodami w konkursie są podwójne bilety wstępu na 4 pokazy filmowe w ramach przeglądu filmów 

górskich Jack Wolfskin Lądek Film Tour wraz ze zniżkami na produkty marki Jack Wolfskin (zwanymi dalej 

Nagrody). Szczegółowe terminy i miejsca pokazów filmowych znajdują się na stronie: https://sklep.jack-

wolfskin.pl/film-tour-2022-jw. 

2. Vouchery ze zniżką -10% należy wykorzystać do 30.06.2022 r.  

3. Organizator przygotował 12 nagród, po 3 na każdy pokaz filmowy.  

4. Każda nagroda zawiera: 

a. dwa bilety wstępu na pokaz filmowy w wybranym mieście, 

b. zniżkę na produkty marki Jack Wolfskin w wysokości -10% liczonej od ceny katalogowej. 

5. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać własne zdjęcie lub krótki film (zwane dalej materiałami) 

pokazujący swoją pasję do gór. 

6. Wykonane materiały należy udostępnić na Facebooku lub Instagramie, oznaczając Fanpage FB lub IG Jack 

Wolfskin i podpisując je hasztagiem #WILCZYZEW . 

7. Udostępnienie przez Uczestnika materiału zgodnie z § 2 pkt. 5. jest równoznaczne z zapoznaniem się i 

akceptacją przez Uczestnika Regulaminu.  

8. Udostępnione przez Uczestnika materiały wraz z opisem: 

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 Organizatora, 

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. 

http://www.sklep.jack-wolfskin.pl/
https://sklep.jack-wolfskin.pl/film-tour-2022-jw
https://sklep.jack-wolfskin.pl/film-tour-2022-jw


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

prawo do wyłączenia Uczestnika i jego materiałów z Konkursu bez informowania go o tym.  

10. Z chwilą udostępnienia materiału, Uczestnik: 

a. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko, nick) dla celów 

przeprowadzenia Konkursu, 

b. wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko) dla celów ogłoszenia 

zwycięzców Konkursu, 

c. wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku i użytkowanie przez Organizatora udostępnionego 

przez siebie materiału, w celach promocyjnych na stronie internetowej Organizatora, w 

Newsletterze Organizatora oraz na profilach społecznościowych Organizatora. 

 

§ 3 WYBÓR ZWYCIĘZCÓW 

 

1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby wytypowane przez Jury Organizatora, autorzy najciekawszych 

materiałów spośród wszystkich udostępnionych, zgodnych z wytycznymi zamieszczonymi w Regulaminie. 

W skład jury wejdą minimum trzy osoby z ramienia Organizatora. 

2. Kryteriami wyboru zwycięskich materiałów będzie pomysł pokazania swojej pasji do gór, w tym: 

oryginalność, oraz kreatywność autora. Jury wybiera Zwycięzców Konkursu kierując się swoją swobodną 

oceną. Decyzja jury jest niepodważalna. 

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Fanpage’u FB i IG oraz stronie internetowej Organizatora w 

terminach: 

a. 14.02.2022 do godziny 16:00  

b. 28.02.2022 do godziny 16:00 

c. 28.03.2022 do godziny 16:00 

d. 9.05.2022 do godziny 16:00.  

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez Facebook lub Instagram lub drogą mailową 

w terminie do 2 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników. 

5. Nagrody zostaną przesłane pocztą tradycyjną na wskazany przez Zwycięzców adres. Nie 

przesłanie adresu przez Zwycięzcę w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o 

zwycięstwie uniemożliwi Organizatorowi przekazanie nagrody i tym samym wykorzystanie 

nagrody przez Zwycięzcę.   

6. Nie ma możliwości wymiany nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.  

7. Uczestnicy Konkursu nie ponoszą kosztów związanych z opodatkowaniem nagrody.  

8. 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. 

 

§ 5 POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

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. 

2. Organizator ściśle przestrzega ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dostęp do 

danych będą miały wyłącznie osoby biorące udział w organizacji Konkursu. 



3. Każdy Uczestnik, którego dane zostały zapisane ma do nich dostęp w celu ich weryfikacji i modyfikacji. 

Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednakże konieczne dla celów 

udziału w Konkursie i przyznania nagrody. 

4. W przypadku żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w trakcie trwania Konkursu, 

zgłoszenie Uczestnika do Konkursu zostanie wycofane. 

5. Wszelkie dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu okresu Konkursowego. 

 

 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin 

obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie 

2. Wszelkie wątpliwości w związku z treścią i warunkami Konkursu wyjaśnia Organizator, te też należy 

zgłaszać na adres mailowy: marketingjw@fam.gda.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego 

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

  


