
REGULAMIN KONKURSU 

zwany dalej Regulaminem 

 

§ 1 
Nazwa i Organizator Konkursu 

 
1. Konkurs organizowany jest pod  nazwą „Do wygrania 15.000 zł” (dalej: Konkurs). 

 
2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe 

S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Karola Szajnochy 11, 85-738 Bydgoszcz, zarejestrowana w 
Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr 0000048943, NIP 5540310451, REGON 091109499, o kapitale 
zakładowym 3.632.000,00 zł opłaconym w całości (dalej: 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 
Uczestnicy Konkursu, obszar objęty Konkursem oraz czas trwania 

1. Konkurs jest przeznaczony dla klientów MODUS Przedsiębiorstwa Odzieżowego S.A. w 
Bydgoszczy. 

2. Konkurs ma charakter ogólnopolski i rozpoczyna się w dniu 1 lutego 2020r. i trwa do dnia 
30 listopada 2020r.  

3. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca zdolność do czynności prawnych i która zaakceptuje 
regulamin. 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 
 

§ 3 
Warunki uczestnictwa i zasady Konkursu 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 
 
a) zgłoszenie się do konkursu poprzez nabycie, w okresie, o którym mowa w § 2 ust 2 (decyduje 
data na paragonie fiskalnym) towaru w jednym rozmiarze jako konsumenta w rozumieniu art. 221 
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495) na łączną kwotę sprzedaży  wynoszącą 
minimum 2.700 zł brutto (słownie: dwa tysiące siedemset złotych brutto), zgodnie z 
obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami, których nabycie potwierdza posiadany 
przez Uczestnika Konkursu wydrukowany paragon fiskalny (także paragon fiskalny w związku z 
uiszczeniem kwoty zadatku), przy czym kwota wpłacona tytułem zadatku wliczana jest w powyżej 
wskazaną kwotę; 
 



b) wypełnienie formularza zgłoszenia najpóźniej do dnia 6 grudnia 2020r., udostępnionego na 
stronie internetowej Organizatora www. modus.com.pl, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu i przesłania go na adres mailowy Organizatora: konkurs2020@modus.com.pl w 
okresie, o którym mowa w § 2 ust 2, zawierając w formularzu co najmniej następujące dane: 

 
I .w zakresie danych zawartych na paragonie fiskalnym (także paragonie dokumentującym wpłatę 
zadatku) stanowiącym podstawę uczestnictwa w Konkursie: 

 numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika wystawiającego paragon fiskalny; 

 datę sprzedaży;  

 kolejny numer wydruku;  

 łączną kwotę sprzedaży brutto; 
 

II.  w zakresie danych Uczestnika Konkursu: 

 imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu;  

 zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z Konkursem wraz z zapoznaniem 
się z klauzulą informacyjną, oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Konkursu, zgodę 
na wykorzystanie wizerunku; 
 
c) udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe „Dlaczego warto kupować w Modus 
Przedsiębiorstwo Odzieżowe SA w Bydgoszczy” na formularzu zgłoszeniowym. 
 
2. Spełnienie warunków określonych w § 3 ust a-c Regulaminu stanowi zgłoszenie udziału w 
Konkursie. 
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Komisja Konkursowa wybierze Laureatów Konkursu. 
Laureat I miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 15.000 zł. 
Laureat II miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5.000 zł. 
Laureat III miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł. 
10 kolejnych osób, czyli Laureaci miejsc od IV do XIII otrzyma bon na zakupy u Organizatora o 
wartości 1.000 zł. 
4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz. 
5. W ciągu trwania całego Konkursu Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. 
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (w tym osoby świadczące pracę na innej 
podstawie niż umowa o pracę) oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: 
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
7. Wszystkie zgłoszenia Uczestników będą przechowywane w bazie danych Organizatora. 
8. Nadesłane odpowiedzi nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających 
dobre osobiste innych osób. 
9. W przypadku utraty prawa do uczestniczenia w Konkursie, Uczestnikowi nie przysługuje z 
tego tytułu odszkodowanie, ani nie istnieje możliwość przeniesienia prawa do skorzystania z 
Konkursu na inną osobę. 
10. Odpowiedzi nie spełniające wymogów określonych w § 3 ust 1 i 8 Regulaminu nie będą 
przyjmowane. 
11. Po wysłaniu formularza zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik informowany jest o tym 
fakcie mailem zwrotnym od Organizatora wraz z informacją wzywającą do zachowania 
zgłoszonych paragonów fiskalnych jako podstawy wydania Nagrody. 



12. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 
Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie. 
13. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację nadesłanej przez siebie Odpowiedzi w 
Internecie, wykorzystanie jej w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu, jak również na 
jej wykorzystanie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.  
 

§ 4 
Prawa Autorskie 

 
1. Każdy Uczestnik, który zamieścił Odpowiedź w ramach Konkursu oświadcza, że Odpowiedź 
jest jego własnego autorstwa i nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Organizator 
zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji zgłoszenia na każdym etapie, w razie uzyskania przez 
Organizatora informacji o możliwym naruszeniu przez Uczestnika praw osób trzecich.  
2. Jeżeli Odpowiedź może być zakwalifikowana jako utwór w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, to zgłaszając taką treść do Konkursu Uczestnik oświadcza, że 
jest jej wyłącznym autorem, a Odpowiedź nie jest zapożyczona oraz nie narusza praw autorskich 
osób trzecich.  
3. Organizator, z chwilą wydania nagród Zwycięzcom na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, 
nabywa autorskie prawa majątkowe do każdej nagrodzonej w ramach Konkursu Odpowiedzi 
będącej utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 
1994 r. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do utworu jako całości oraz do każdej jego 
części, na polach eksploatacji o których mowa w treści art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, w szczególności na polach eksploatacji obejmujących publikację utworu na stronie 
www.neonet.pl, profilach organizatora w mediach społecznościowych oraz w innych materiałach 
marketingowych i PR.  
4. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu 
naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z 
Odpowiedzi, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich 
osób.  
 

§ 5 
Nagrody w konkursie i sposób ich przyznania 

 
1. Powołana przez Organizatora komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora 
(zwana dalej „Komisją Konkursową”), spośród Uczestników nagrodzi łącznie 13 osób, które 
wysłały najciekawsze Odpowiedzi. Zwycięzcy otrzymają Nagrody wskazane w § 3 ust. 3 
Regulaminu  stosowanie do zajętego miejsca.  
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy kontrola prawidłowości przebiegu Konkursu, 
przygotowanie protokołu zatwierdzającego wyniki Konkursu, wybór Zwycięzców Konkursu, jak 
również stwierdzanie ważności wyników Konkursu. Zadania Komisji Konkursowej określone w 
niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu 
Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.  
3. W skład Komisji Konkursowej będzie wchodzić: generał dywizji pilot Leszek Cwojdziński, 
notariusz Marcin Kupisz oraz radca prawny Aleksandra Rommel.  
 
 
 
 



 
 

§ 6 
Realizacja bonów 

 
1. Bon stanowiący nagrodę w niniejszym konkursie uprawnia do uzyskania jednorazowego rabatu 
kwotowego do wykorzystania podczas zakupów produktów w Sklepie Stacjonarnym lub Sklepie 
Internetowym. 
2. Bon może być zrealizowany w terminie do 18 grudnia 2021 roku. 
3. Realizacja bonu następuje poprzez okazanie przez Uczestnika bonu i wydanie go pracownikowi 
sklepu bezpośrednio przed dokonaniem zapłaty za produkty w kasie Sklepu Stacjonarnego lub 
poprzez wpisanie kodu znajdującego się na bonie w miejscu przeznaczonym na „Wiadomości”, z 
listą zamawianych produktów  w Sklepie Internetowym.  
4. Realizacja bonu możliwa jest jednorazowo. W przypadku zakupu na kwotę niższą niż wartość 
bonu, niewykorzystana część bonu nie podlega zwrotowi.  
5. W przypadku zgubienia lub zniszczenia bonu przez nagrodzonego Uczestnika Organizator nie 
wydaje duplikatu bonu ani innego bonu. 
6. Bony nie podlegają wymianie na środki pieniężne i nie są one środkiem płatniczym.  
7. Bon po jego wykorzystaniu zostaje zatrzymany przez sprzedawcę.  
8. W przypadku zakupów na kwotę wyższą niż wartość bonu Uczestnik powinien dopłacić różnicę.  
 

§ 7 
Obowiązek podatkowy 

 
1. W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zdobywca 
Nagrody będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Organizatora podatku 
dochodowego od osób fizycznych, zdobywca Nagrody otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną na 
pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy po potrąceniu 
kwoty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10%.  
2. Mając na uwadze postanowienia ust. powyżej nagroda pieniężna zostanie pobrana przez 
Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od 
przekazanych w Konkursie nagród i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 
10% podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że pieniężna część nagrody 
nie będzie wydawana Zwycięzcy.  

 
§ 8 

Ochrona Danych Osobowych 
 1. Udział w Konkursie wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. 
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany Uczestnik 
odmówi podania danych osobowych lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla 
potrzeb realizacji niniejszego Konkursu, to jego zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.  
3. Dane osobowe Uczestników (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny 
i adres zamieszkania), zaś w przypadku od zwycięzców Konkursu także prawidłowy identyfikator 
podatkowy, data urodzenia, nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,  będą przetwarzane 
wyłącznie w celach związanych bezpośrednio z Konkursem, tj. w celu weryfikacji odpowiedzi oraz 
w celach związanych z wyłonieniem nagrodzonych Uczestników i wydaniem nagród, 
zamieszczeniem listy Zwycięzców Konkursu, rozliczeniem podatkowym oraz udzieleniem 
odpowiedzi na zgłoszenia reklamacyjne.  



4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – MODUS 
Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Szajnochy 11, 85-738 
Bydgoszcz. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować 
do Organizatora na adres ul. Szajnochy 11, 85-738 Bydgoszcz. 
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oraz 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych, przez 
Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a w 
szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, przyznania oraz wydania nagród, publicznego 
podania imienia i nazwiska zwycięzców konkursu,  w tym również na stronie internetowej 
Organizatora i mediach społecznościowych, w tym w celach finansowo-księgowych i podatkowych 
związanych z wydaniem i rozliczeniem nagród wynikających z Konkursu. Podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest ich zgoda oraz niezbędność 
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków 
podatkowych (art. 6 ust 1 lit. a i c RODO).  
6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 
i zakończenia Konkursu i rozpoznania ewentualnych reklamacji oraz w razie zrealizowania się 
celów podatkowo-księgowych co najmniej przez 5 lat w postaci archiwalnej, zgodnie z 
postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów 
powszechnie obowiązujących.  
7. Uczestnicy mają prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO. 
Uczestnikom przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy RODO 
lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.  
9. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania na stronie 
internetowej Organizatora i w mediach społecznościowych o wynikach konkursu. 
 

§9 
Termin i forma ogłoszenia wyników, odebranie nagród 

 
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 9 grudnia 2020r.  
2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wynikach Konkursu w terminie 
do dnia 10 grudnia 2020r. 
3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.modus.com.pl 
najpóźniej w dniu 10 grudnia 2020r. Nagrodzony uczestnik Konkursu wyraża zgodę na 
opublikowanie wyników  Konkursu na stronie internetowej Organizatora wraz z podaniem jego 
imienia i nazwiska i treści nagrodzonej odpowiedzi. 
4. Wręczanie nagród nastąpi na specjalnie zorganizowanej gali wręczania nagród w siedzibie 
Organizatora w dniu 18 grudnia 2020r. o godz. 12.00, podczas której nagrody zostaną osobiście 
przekazane Laureatom Konkursu. 
5. Warunkiem odebrania nagrody jest okazanie paragonów, o których mowa w § 3 ust 1a 



6. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie 
numeru telefonu lub adresu mailowego podanego uprzednio celem poinformowania o zwycięstwie 
w Konkursie. 
7. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią. 
8. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody. 
9. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa na gali rozdania nagród, zwycięzca 
nagrody może udzielić pełnomocnictwa innej osobie, z podpisem notarialnie poświadczonym w 
Kancelarii Notarialnej, do odbioru w jego imieniu nagrody, które musi dostarczyć Organizatorowi 
osobiście przed galą rozdania nagród. 
10. W przypadku braku stawiennictwa na gali rozdania nagród zwycięzcy bądź ustanowionego 
przez niego pełnomocnika, o którym mowa w §9 ust 9, nagroda przechodzi na własność 
Organizatora. 

§10 

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji. 
2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników 
Konkursu, o którym mowa w 
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji jak również opis 
przedmiotu reklamacji.  
4.  Reklamacja może zostać złożona w formie mailowej, przesłana na adres: 
konkurs2020@modus.com.pl lub w formie pisemnej przesłana na adres siedziby Organizatora.  
5. O wyniku postępowania reklamacyjnego, osoba ją składająca zostanie powiadomiona w formie 
w której reklamację złożyła, w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji do Organizatora. Z 
ważnych przyczyn termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zostać przedłużony, o czym 
osoba składająca reklamację zostanie poinformowana ze wskazaniem nowego terminu rozpatrzenia 
reklamacji. Decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nie wyłącza to uprawnień składającego 
reklamację do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa. 

 

§11 

Postanowienia Końcowe 

1. W przypadku, gdy przed lub po przyznaniu nagrody okaże się, iż Uczestnik w jakikolwiek 
sposób naruszył postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator może wstrzymać przekazanie 
nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, albo odmówić przekazania nagrody danemu 
Uczestnikowi, albo w przypadku nagród już przekazanych - domagać się ich zwrotu. W takim 
przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu 
dostępne będą na stronie internetowej Organizatora. 
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym 
Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy prawa polskiego. 
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora 
(www.modus.com.pl) przez cały okres trwania Konkursu. 
6. Załącznik stanowi integralną część Regulaminu. 


