
Regulamin konkursu 
Qtravel.pl – Tylko Pozytywna Energia

I Postanowienia ogólne

§ 1 

Regulamin  określa  warunki  uczestnictwa  w  Konkursie  "Qtravel.pl  –  Tylko  Pozytywna
Energia", zwanym dalej "Konkursem".

§ 2 

Organizatorem Konkursu, jak również przyrzekającym nagrody zgodnie z art. 919 oraz art.
921  Kodeksu  cywilnego  jest spółka  Q&Q Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gdańsku,  ul.  Wały
Piastowskie  1/1203,  REGON:  220945813,  zarejestrowana  w  KRS  pod  numerem
0000347581 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
KRS,kapitał zakładowy 334 000,00 ZŁ zwana dalej Organizatorem.

§ 3
Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest
Organizator Konkursu. 

§  4 

Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 Ustawy  z dnia 19 li-
stopada 2009 r. o grach hazardowych( Dz.U.2015.612 j.t.) i nie podlega regułom zawartym
w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 

§ 5

Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na
stronie internetowej www.qtravel.pl/konkurs-tylko-pozytywna-energia 

§ 6
Każdy z Uczestników Konkursu przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na
postanowienia i zobowiązuje stosować się do regulaminu w/w serwisu oraz niniejszego
Regulaminu.

II Warunki uczestnictwa w Konkursie

§  7

http://www.qtravel.pl/konkurs-tylko-pozytywna-energia


Uczestnikiem  Konkursu  może  być  każda  osoba  pełnoletnia,  która  spełnia  pozostałe
warunki  niniejszego  regulaminu,  zamieszkała  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,
posiadająca osobiste konto w serwisie Facebook i/lub w serwisie Instagram.

§ 8

Z udziału w Konkursie wyklucza się:

• pracowników Organizatora, w tym osoby świadczące usługi na rzecz Organizatora
na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

• najbliższych członków rodzin pracowników i współpracowników Organizatora, czyli:

◦ małżonków

◦ wstępnych, zstępnych i powinowatych, 

◦ konkubentów,

◦ osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III Zasady Konkursu

§ 9

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 8 lipca 2015, a kończy w dniu 30 września 2015 o
godz. 23:59.

2. Aby  wziąć  udział  w  konkursie,  należy  wykonać  minimum  jedno  zdjęcie
przedstawiające  dowolną  własną  aktywność  fizyczną  w  trakcie  tegorocznych
wakacji.

3. Wykonane zdjęcie należy umieścić w serwisie Facebook za pomocą dedykowanej
aplikacji  konkursowej  lub  w  serwisie  Instagram  opatrzone  tagiem
#TylkoPozytywnaEnergia oraz @Qtravel.pl

4. Zdjęcia  biorące  udział  w  Konkursie  będą  oceniane  przez  trzyosobową  Komisję
Konkursową, powołaną przez Organizatora.

5. Liczba głosów oddanych za pomocą przycisku "Lubię to" w serwisie Facebook oraz
polubień w serwisie Instagram będzie istotnym, ale nie najważniejszym kryterium
wyboru zwycięzcy Konkursu.

6. Uczestnik,  który używając  aplikacji  w serwisie  Facebook nie  skorzysta  z funkcji
"Zaproś znajomych" może dodać  dwa zdjęcia konkursowe dziennie.

7. Użytkownik, który użyje funkcjonalności „Zaproś znajomych” może dodać 4 zdjęcia
konkursowe dziennie.

8. Minimalna  liczba  znajomych,  których  należy  zaprosić  korzystając  z  aplikacji  w
serwisie Facebook wynosi pięć.

9. Uczestnik konkursu korzystający z serwisu Instagram może dodać dowolną liczbę
zdjęć konkursowych.

10. Uczestnik  może  otrzymać  tylko  jedną  nagrodę  tygodnia,  niezależnie  od  tego  w
jakim kanale dodawał swoje zdjęcia.

11.Uczestnik ponosi  pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i  osób trzecich w
przypadku, gdyby użyte przez niego zdjęcia naruszały prawa osób trzecich.



12. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich,
w tym treści erotycznych, promujących alkohol, wyroby tytoniowe oraz substancje
psychoaktywne .

13.Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  bezpłatnego  wykorzystania  wizerunku
uczestników  i  przesłanych  przez  nich  zdjęć   na  cele  związane  z  realizacją  i
promocją Konkursu.

IV Wyłanianie zwycięzców

§ 10

1. Konkurs dzieli się na 12 etapów tygodniowych odbywających się od dnia 8 lipca
2015 do dnia 30 września 2015 do godz. 23:59 oraz 3 etapów (I etap - 8 lipca – 5
sierpnia, II etap 6 sierpnia-2 września, III etap 3 września - 30 września). 
Dokładny  harmonogram  wszystkich  etapów  konkursu  stanowi  Załącznik  nr  1
niniejszego Regulaminu.

2. W  każdym  etapie  Konkursu  wezmą  udział  Uczestnicy,  którzy  spełnią  warunki
określone w § 7-9 niniejszego Regulaminu.

3. Liczba zdobytych przez Uczestnika nagród tygodniowych lub miesięcznych nie ma
wpływu na przyznanie lub nie przyznanie nagrody głównej.

4. Organizator zobowiązuje się poinformować o wynikach w terminie do 48 godzin od
posiedzenia Komisji Konkursowej na każdym etapie Konkursu.

5. Uczestnicy  korzystający  z  serwisu  Facebook  zostaną  powiadomieni  o  jego
etapowych  wynikach  na  stronach  tego  serwisu  w  specjalnym  komunikacie,  zaś
Uczestnicy  korzystający  z  serwisu  Instagram  zostaną  powiadomieni  o  jego
wynikach na stronach serwisu Instagram.

6. Zwycięzcy  poszczególnych  etapów  po  powiadomieniu  są  zobowiązani  przesłać
swoje dane teleadresowe za pomocą prywatnej wiadomości w serwisie Facebook,
skierowanej do profilu Qtravel.pl (https://www.facebook.com/qtravel) lub za pomocą
poczty elektronicznej, wysyłając na adres konkurs@qtravel.pl  zdjęcie konkursowe
wraz z danymi teleadresowymi. 

7. Uczestnicy,  którzy  nie  otrzymują  nagrody  w  Konkursie,  nie  są  o  tym  fakcie
informowani przez Organizatora

8. Organizator  zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody jeśli  w jego opinii
istnieją  przesłanki  wskazujące  na  użycie  narzędzi  służących  do  masowego
pozyskiwania głosów (polubień).

9. Zwycięzcom  Konkursu  nie  przysługuje  prawo  do  zastrzeżenia  szczególnych
właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

10.Podatek od wygranej wymagany  art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku od osób fi-
zycznych  zostanie uiszczony przez Organizatora.

V Nagrody w Konkursie

§ 11

1. Nagrodą główną za pierwsze miejsce w całym konkursie jest bon na wakacje 2016

https://www.facebook.com/qtravel


wybrany z oferty www.Qtravel.pl wartości 8000 tys. zł brutto. 

2. Nagrodą za drugie miejsce w całym konkursie jest bon na wakacje 2016 wybrany z 
oferty www.Qtravel.pl o wartości 2000 zł brutto.

3. Nagrodą za trzecie miejsce w calym konkursie jest  bon na wakacje 2016 wybrany z
oferty www.Qtravel,pl o wartości 1000 zł brutto.

4. Nagrodą miesiąca jest  bon na wakacje 2016 wybrany z oferty www.Qtravel.pl  o
wartości 1000 zł brutto.

5. Nagrodą tygodnia jest Power Bank o pojemności 10400MAh.

§ 12

1. Przekazanie nagród nastąpi zgodnie z harmonogramem, który stanowi załącznik nr
2 do niniejszego Regulaminu.

2. Nagrody  zostaną  przesłane  laureatom  drogą  pocztową,  chyba  że  laureat  i
Organizator uzgodnią inną formę przekazania nagrody.

VI Postanowienia końcowe

§ 13

1. W sprawach, których nie reguluje niniejszy Regulamin, mają zastosowanie przepisy
prawne obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Protokoły  z  posiedzeń  Komisji  Konkursowej  będą  dostępne  w  siedzibie
Organizatora. 

3. Inne sprawy sporne Sądowe rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla  Organizatora
Konkursu.

http://www.Qtravel.pl/


Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Qtravel.pl – Tylko Pozytywna Energia

Rozstrzygnięcia etapów

Rozstrzygnięcia etapów tygodniowych:

L.p. Data

1 16 lipca 2015

2 23 lipca 2015

3 30 lipca 2015

4 6 sierpnia 2015

5 13 sierpnia 2015

6 20 sierpnia 2015

7 27 sierpnia 2015

8 3 września 2015

9 10 września 2015

10 17 wrzesnia 2015

11 24 września 2015

12 2 października 2015

Rozstrzygnięcia etapów częściowych:

L.p Data

1 5 sierpnia 2015

2 2 września 2015

3 2 października 2015

Przyznanie nagrody głównej oraz nagród za 2. i 3. miejsce – 7 października 2015



Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Qtravel.pl – Tylko Pozytywna Energia 

Przekazanie nagród

Przekazanie nagród tygodniowych:

10 sierpnia 2015
7 września 2015
7 października 2015

Przekazanie nagród w etapach częściowych:

10 sierpnia 2015
7  września 2015
7 października 2015

Przekazanie nagrody głównej oraz nagród za 2. i 3. miejsce:

12 października 2015


