
REGULAMIN KONKURSU „WE DWOJE Z ROWEREM” 

  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „We dwoje z rowerem” (dalej zwanego: 
„Konkursem”) jest MERIDA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Zabrzu (41-800), przy ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 35, NIP: 631-23-00-850; REGON: 008174780, (dalej zwana: 
„Organizatorem”). 

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej 
zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora, jak również na 
stronie internetowej www.merida.pl. 

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną 
zdolność́ do czynności prawnych, która zaakceptuje regulamin Konkursu. 

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne 
osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w 
pracowników i współpracowników. 

1.6. Nagrody przeznaczone dla każdego laureata Konkursu to: 

Pierwsze miejsce: 

2x licznik rowerowy Bryton Rider 15 Neo, 2 x bidon termiczny Merida oraz 2 x czapka 
Merida o łącznej wartości 649,8 zł brutto. 

Drugie miejsce: 

plecak rowerowy Merida 7 l, plecak rowerowy Merida 15 l, 2 x bidon termiczny, 2 x czapka 
Merida o łącznej wartości 521,60 zł brutto. 

Trzecie miejsce: 

2x lampka rowerowa tylna, 2 x lampka rowerowa przednia, 2 x bidon termiczny, 2 x zapięcie 
szyfrowe, 2 x czapka Merida o łącznej wartości 433,40 zł brutto. 

Wyróżnienia: 2 x zapięcie rowerowe o wartości 119,90 zł. 

1.7. Uczestnik, przesyłając pracę na konkurs, wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, wymienionych w pkt 3.6 Regulaminu. 

OGŁOSZENIE I ROZWIĄZANIE KONKURSU 

2.1. Konkurs będzie ogłoszony na profilu www.facebook.com/merida.polska w ramach akcji 
„We dwoje z rowerem”. 

2.2. Konkurs będzie trwał w dniach 10.02.2021–14.02.2021 i zostanie ogłoszony wraz z datą 
ukazania się ogłoszenia o Konkursie na profilu  internetowym 
www.facebook.com/merida.polska. 
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2.3. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na www.facebook.com/merida.polska nie 
później niż 2 dni od ostatniego dnia czasu trwania Konkursu. 

  

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

3.1. Aby wziąć udział w konkursie, należy: 

a) Zapoznać się i zaakceptować Regulamin konkursu  „We dwoje z rowerem”, poprzez 
wypełnienie formularza, który znajduje się pod adresem 
https://forms.freshmail.io/f/2u1l3j6lpe/xkw5zj3a6p/index.html 

b) Przesłać zdjęcie poprzez link, który wysłany zostanie jako wiadomość zwrotna po 
prawidłowym wypełnieniu formularza, o którym mowa w pkt 1. Zdjęcie musi spełniać wymogi 
określone w Regulaminie. Zdjęcie powinno przedstawiać wspólną rowerową pasję dwóch 
zakochanych w sobie osób. Organizator zastrzega sobie prawo moderacji przesyłanych 
zdjęć zgodnie z punktami 3.7 i 3.8 niniejszego Regulaminu. 

c) Wyrazić zgodę na nieodpłatne, publiczne rozpowszechnianie przez Organizatora swojego 
wizerunku i/lub wizerunku dziecka udostępnionego w ramach Pracy konkursowej. Zgoda 
wyrażona zostaje  na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych. Organizator 
uprawniony będzie do wykorzystywania wizerunku  w celach reklamowych, promocyjnych, 
informacyjnych Organizatora w tym w Internecie, w mediach społecznościowych, w serwisach 
Facebook oraz Instagram, w prasie, telewizji, w materiałach drukowanych. Jeżeli na zdjęciu 
znajduje się wizerunek osoby innej niż Uczestnik konkursu, Uczestnik musi przesłać 
oświadczenie osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację 
i rozpowszechnianie wizerunku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu. W przypadku 
gdy na zdjęciu znajduje się wizerunek osoby niepełnoletniej zgodę w jej imieniu podpisuje 
rodzic/opiekun prawny tej osoby. W takim przypadku Uczestnik zobowiązuje się dodatkowo 
do spełnienia w imieniu Administratora obowiązku informacyjnego zawartego w pkt 3.5 
Regulaminu. 
3.2. Laureatami konkursu zostanie pięć osób, których zdjęcia zostaną uznane za najlepsze 
przez Jury Merida Polska w składzie: Anna Bara, Piotr Celej, Mateusz Musioł. 

3.3. Wyniki Konkursu potwierdzi Organizator. 

3.4. Jedna osoba może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie. 

3.5. Dane osobowe 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Merida Polska Sp. z o.o. z 
siedzibą w Zabrzu (41-800), na ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35, NIP: 631-23-00-850. 

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących 
Pani/Pana danych, prosimy nie wahać się skontaktować z Administratorem pod 
adresem: rodo@merida.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, wizerunek, adres 
korespondencyjny (Laureaci) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO , art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na rozpowszechnienie 
wizerunku) oraz w celu promocji produktów Organizatora i ochrony przed 
ewentualnymi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu wypełnienia 
obowiązków sprawozdawczo podatkowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń 
związanych z uczestnictwem w konkursie oraz przez okres czasu wymagany 
przepisami podatkowymi. 
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5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie. 
Odmowa podania danych uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz 
Organizatora usługi informatyczne, księgowe, doradcze, prawne. 

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy od Uczestnika konkursu (w przypadku gdy, 
zdjęcie zawiera wizerunek innej osoby niż Uczestnik konkursu). 

3.6. Uczestnik, przesyłając zdjęcie, oświadcza, że Prawa autorskie majątkowe do zdjęć 
nadesłanych należą wyłącznie do Uczestnika konkursu i nie naruszają praw osób trzecich, w 
szczególności gwarantuje i zapewnia, że uzyskał zgodę osób, których wizerunek jest 
utrwalony, na jego wykorzystanie zgodnie z zapisami pkt 3.1. ppkt c. Uczestnik ponosi pełną 
odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń 
z tytułu naruszenia ich praw osobistych lub majątkowych wskutek wykorzystanie przez 
Organizatora nadesłanych przez Uczestnika zdjęć. 

3.7. Zdjęcie musi być unikalną treścią uczestnika konkursu. Zdjęcie, które jest już dostępne 
w Internecie i można udowodnić, że jego autorem nie jest osoba zgłaszająca je w 
Konkursie, nie będzie do niego dopuszczone. 

3.8. Prace zawierające wg Organizatora treść nieodpowiednią, nieetyczną bądź niezgodną 
z tematem Konkursu nie będą do niego dopuszczane. 

 

PRZYZNAWANIE NAGRÓD 

4.1. Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3.2 
najpóźniej do dnia wskazanego w pkt 2.3 powyżej. 

4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej mailowo w terminie najpóźniej do dnia 
wskazanego w pkt 2.3 powyżej. 

4.3. Nagrody rzeczowe dla poszczególnych laureatów będą do odbioru w Zabrzu (41- 800) 
przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35 za okazaniem potwierdzenia wygranej przekazanej 
laureatowi przez organizatora bądź będą wysłane za pomocą poczty lub przesyłki 
kurierskiej na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w 
terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki. 

4.4. W przypadku niedostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 7 dni od 
dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa. 

4.5. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość 
pieniężną. 

4.6. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych 
właściwości nagród, mogą jednak wskazać odpowiedni rozmiar koszulki Merida. 



4.7. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby z adresem do korespondencji i 
ewentualnego dostarczenia nagród na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

4.8. W przypadku rezygnacji z nagrody potwierdzonej przekazaniem stosownych informacji 
Organizatorowi bądź niedostarczenia przez laureata jego danych adresowych w ciągu 7 dni 
roboczych, dana nagroda zostanie przekazana uczestnikowi spoza listy laureatów, którego 
zdjęcie zostanie wyróżnione przez Jury. 

 

PRAWA AUTORSKIE 

5.1. Z chwilą nadesłania pracy konkursowej, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie 
autorskie prawa majątkowe do pracy w zakresie: a) utrwalania i zwielokrotniania 
nagrodzonego utworu w części lub w całości, tj. wytwarzania dowolnej ilości  egzemplarzy 
utworu bez względu na zastosowaną technikę, w tym technikę drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz cyfrową, liczby i wielkość nakładu, b) obrotu oryginałem utworu 
albo jego egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu, najmu, użyczenia oryginału lub jego 
egzemplarzy, publicznego udostępniania utworu rozpowszechniania, wystawiania, 
wyświetlania również w formie cyfrowej lub drogą elektroniczną, wykorzystania utworu w 
części lub w całości m.in. w wydawnictwie książkowym, kalendarzu wielo lub 
jednoplanszowym, publikacjach elektronicznych, w tym w Internecie, na profilach 
społecznościowych w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, Public Relations, 
c) praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska Autora, do czego 
Organizator jest upoważniony. 
5.2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przeniesienie na 
Organizatora własności oryginału egzemplarza utworu. 
5.3 Organizator jest upoważniony do opracowania lub zlecenia opracowania utworu, do 
dokonywania skrótów, obróbek graficznych. 

5.4. Organizatorowi przysługuje prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie 
opracowaniami utworu. 

5.5. Uczestnik nie ma prawa do wykorzystania utworu lub jego części w jakimkolwiek innym 
Wydawnictwie czy przez jakikolwiek inny podmiot niż Merida Polska Sp. z o.o. 
  

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

6.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, 
prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w 
konkursie, niezwłocznie na skrzynkę pocztową Organizatora, na profilu 
www.facebook.com/merida.polska bądź na adres konkurs@merida.pl. 

6.2. Reklamacje dotyczące Konkursu po jego zakończeniu uczestnicy powinni zgłaszać w 
formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji podanej w punkcie 2.2. na adres 
Organizatora: Zabrze (41-800), ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35 z dopiskiem o treści: 
Reklamacja – nazwa konkursu podana w punkcie 1.1. Reklamacje należy wysłać listem 
poleconym. Decyduje data stempla pocztowego. 

6.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, 
jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

6.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") 
powołaną przez Organizatora.  

http://www.facebook.com/merida.polska
http://www.facebook.com/merida.polska


6.5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego 
Regulaminu. 

6.6. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

6.7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany 
przez uczestnika. 

 

 

Załącznik nr 1 

  

  

  

………………………………………… 

(miejscowość, data) 

  

Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji REGULAMINU KONKURSU „WE DWOJE 

Z ROWEREM” 

  

Niniejszym oświadczam, ………………………………………,  ……………………………….., 

                                                  (imię i nazwisko)                               (adres e-mail) 

iż zapoznałem się z warunkami REGULAMINU KONKURSU „WE DWOJE Z ROWEREM”, 
akceptuję je oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

  

  

                                                                                    

……………………………………………. 

(podpis, imię i nazwisko) 

  

  

Załącznik nr 2 

1. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 

  

Ja niżej podpisany…………………………………  zamieszkały w ………………………… 
niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnienie 
mojego wizerunku, który został utrwalony na zdjęciu wykonanym  przez Uczestnika konkursu 
………………………………., w ramach konkursu “WE DWOJE Z ROWEREM” przez 



Organizatora tj. Merida Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Marii Skłodowskiej-
Curie 35, 41-800 Zabrze, NIP: 6312300850, REGON: 008174780, nr KRS: 0000019537 w 
celach promocyjnych, reklamowych, informacyjnych. Powyższa zgoda wyrażona jest bez 
ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych. Zostałem poinformowany i wyrażam 
zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Spółkę w celach 
reklamowych, promocyjnych, informacyjnych 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania  utworu: wytwarzania określoną techniką dowolną 
liczbę egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

d) jednocześnie wyrażam zgodę na twórcze przekształcanie utrwalonego wizerunku, 
jego  przerabianie i adaptowanie w całość lub wykorzystanie fragmentów, wielokrotne 
publikowanie w materiałach promocyjnych, reklamujących  i marketingowych. 

 

Oświadczam,  iż Uczestnik konkursu przekazał mi w imieniu Organizatora obowiązek 
informacyjny określony w art. 13 RODO. 

  

………………………………… 

(podpis, imię i nazwisko) 

  

2. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dziecka 

 

Ja niżej podpisany ………………………………zamieszkały w .............................................., 
jako rodzic/opiekun prawny niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie, 
wykorzystanie i rozpowszechnienie wizerunku ……………………………, który 
zostanie  utrwalony na zdjęciu/zdjęciach wykonanym/wykonanych przez Uczestnika 
konkursu ………………………………., w ramach konkursu “WE DWOJE Z ROWEREM”, 
przez Organizatora tj. Merida Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 35, 41-800 Zabrze, NIP: 6312300850, REGON: 008174780, nr KRS: 
0000019537 w celach promocyjnych, reklamowych, informacyjnych. 

Powyższa zgoda wyrażona jest bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych. 
Zostałem poinformowany i wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie podanego 
wyżej wizerunku przez Spółkę w celach reklamowych, promocyjnych, informacyjnych 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania  utworu: wytwarzania określoną techniką dowolną 
liczbę egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową; 



b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

d) jednocześnie wyrażam zgodę na twórcze przekształcanie utrwalonego wizerunku, 
jego  przerabianie i adaptowanie w całość lub wykorzystanie fragmentów, wielokrotne 
publikowanie w materiałach promocyjnych, reklamujących i marketingowych. 

  

Oświadczam, iż Uczestnik konkursu przekazał mi w imieniu Organizatora obowiązek 
informacyjny określony w art. 13 RODO. 

………………………………… 

(podpis, imię i nazwisko) 
 


