
REGULAMIN KONKURSU INTERNETOWEGO „VINNE PODRÓŻE” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1. Organizatorem konkursu „VINNE PODRÓŻE” na platformie Facebook oraz Instagram 

(zwanym dalej “Konkursem”), jest CE WINE TRADE SP. Z O.O. EC SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

właściciel sklepu Vinni.pl, z siedzibą przy ul. Parkowej 20, 55-002 Dobrzykowice (zwane dalej 

„Organizatorem”). 

1.2. Adres elektroniczny do kontaktu z Organizatorem: cc@vinni.pl 

1.3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które Uczestnik 

akceptuje w chwili przystąpienia. 

1.4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie - na stronach Organizatora. 

1.5. Strony internetowe Organizatora, na których będzie przeprowadzany konkurs: 

https://vinni.pl/ (zwana dalej „strona internetowa Organizatora),  

https://www.facebook.com/vinnipl/ (zwana dalej „Fanpage”),  

https://www.instagram.com/vinni.pl/ (zwana dalej „profil Instagram Organizatora”). 

1.6. Fundatorem nagród w konkursie są: Niemiecki Instytut Wina Wines of Germany c/o 

Deutsch-Polnische Industrie-u. Handelskammer ul. Miodowa 14 PL-00 246 Warszawa oraz 

CE WINE TRADE SP. Z O.O. EC SPÓŁKA KOMANDYTOWA, właściciel sklepu Vinni.pl, z siedzibą 

przy ul. Parkowej 20, 55-002 Dobrzykowice. 

 

2. RODZAJ I ZAKRES KONKURSU 

 

2.1. Rodzaj i zakres konkursu. 

a) Przedmiotem konkursu na platformach Facebook oraz Instagram, o których mowa w ust. 1, 

pkt. 1.5 jest zamieszczanie postów ze zdjęciami konkursowymi na swoim profilu oraz użycie 

w tych postach hashtagów Organizatora oraz partnerów akcji: #vinnipl #vinnirieslingweeks 

#vinnepodróże #rieslingweeks  #rieslingweekspolska #rieslingweeks2022 

#tygodnierieslinga2022 #królriesling #rieslingrocks, jak również oznaczenie Organizatora oraz 

partnerów: na Facebooku @vinnipl @NiemieckiInstytutWina , na Instagramie @vinni.pl 

@winesofgermanypoland 

b) Tematem konkursu są VINNE PODRÓŻE – zdjęcia wykonane przez Uczestników, z winem w 

roli głównej – mogą to byd np. spacery po winnicach, kolacje na wakacjach, wieczory na 

balkonie z butelką wina inspirujące do dalekich podróży – ogranicza was tylko wyobraźnia. 

Ważne, aby na zdjęciu znalazło się wino/kieliszek wina (osoba Uczestnika nie jest konieczna) 

w tematyce konkursowej. Wina nie muszą pochodzid z oferty sklepu vinni.pl. 

c) Informacje o konkursie są dostępne w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: "post 

konkursowy") na portalu społecznościowym Facebook  na profilu Organizatora. 
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d) Uczestnik publikując zdjęcie, wyraża zgodę na przekazanie praw autorskich swojej pracy 

Organizatorowi, w celu późniejszego umieszczenia nagrodzonych prac na stronie Fanpage 

oraz Stronie Internetowej Organizatora. 

 

2.2. Warunki uczestnictwa. 

 

a) Uczestnikami Konkursu mogą byd wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu 

art. 22 1 Kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolnośd do czynności prawnych, będące 

użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com, które 

zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”). Uczestnikami mogą byd 

wyłącznie osoby pełnoletnie. 

b) Uczestnik oświadcza, że: 

 jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolnośd do czynności prawnych. 

 zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do 

Konkursu. 

 wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą 

procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje. 

 zobowiązuje się do przestrzegania postanowieo Regulaminu, w tym również regulaminu 

Facebooka. 

 wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w 

Konkursie. 

 jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu Facebook. 

c) W Konkursie nie mogą uczestniczyd pracownicy i współpracownicy Organizatora. 

d) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

 posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 

 zastosowanie się do wskazówek zawartych we wpisie konkursowym. 

 zaakceptowanie regulaminu konkursowego. 

 

2.3. Termin przeprowadzenia konkursu. 

Czas trwania konkursu: 17.06.2022 r. - 13.07.2022 r. 

Ogłoszenie wyników: 17.07.2022 r. – ostatni dzieo Riesling Weeks 

 

2.4. Określenie kryteriów zdobywania i opis nagród. 

a) Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Organizator. Wszelkie wątpliwości 

dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowieo tego Regulaminu rozstrzyga 

Organizator. 

b) Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego 

rodzaju. 

c) Nagroda za I miejsce: 1x Włoskie czerwone wino wytrawne Famiglia Fagnani Brunello di 

Montalcino DOCG 2016 0,75l o wartości 301zł brutto oraz zestaw upominków 

tematycznych Riesling Weeks widoczny na zdjęciu w poście konkursowym Organizatora. 



d) Nagroda za II miejsce: 1x Włoskie czerwone wino wytrawne Cantine Erario Primitivo di 

Manduria DOP Diavolo Rosso 2017 Nobili-Topclass 0,75l o wartości 166zł brutto oraz 

zestaw upominków tematycznych Riesling Weeks widoczny na zdjęciu w poście 

konkursowym Organizatora. 

e) Nagroda za III miejsce: 1x Niemieckie białe wino wytrawne Josef Köhr Sauvignon Blanc 

Nussbien 2019 Fumé 0,75l o wartości 99zł brutto oraz zestaw upominków tematycznych 

Riesling Weeks widoczny na zdjęciu w poście konkursowym Organizatora. 

f) Nagrody za wyróżnienia – 10 Uczestników – losowy zestaw upominków tematycznych 

Riesling Weeks. 

2.5. Zwycięzcy wyłonieni zostaną przez Organizatora za pośrednictwem komisji konkursowej, 

która będzie oceniała przejawy aktywności twórczej Uczestników. Komisja wybierze trzy 

najciekawsze według komisji zdjęcia, które otrzymają główne nagrody oraz przyzna 10 

wyróżnieo. 

 

3. WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ KWESTIE PRAWNE 

 

3.1. Wymagania techniczne niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie to posiadanie profilu na 

platformie Facebook oraz urządzenia podłączonego do Internetu. 

3.2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez portal Facebook. 

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta ©. 

3.3. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat 

Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator. 

3.4. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym 

Facebook. 

3.5. Publiczna informacja o wygranych zostanie umieszczona w komentarzu do posta 

konkursowego oraz w odrębnym wpisie na stronie Fanpage Organizatora oraz stronie 

internetowej Organizatora. 

3.6. Organizator w wiadomości prywatnej, po zgłoszeniu się Nagrodzonego, przekazuje 

informacje na temat sposobu i terminu odbioru Nagrody. Nagrodzony jest zobowiązany do 

podania adresu wysyłki Nagrody lub osobistego odbioru Nagrody, w terminie podanym 

Nagrodzonemu przez Organizatora w wiadomości prywatnej. 

3.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelnośd i prawdziwośd danych Uczestników 

Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie 

Uczestnika. 

3.8. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez 

Uczestników w zgłoszeniach konkursowych na portalu społecznościowym Facebook w 

zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działao związanych z usunięciem 

naruszeo Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 

3.9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, 

których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w 

szczególności uczestników, którzy: 



a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na 

portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie 

tekstowej, jak i graficznej); 

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami 

Facebooka 

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób 

trzecich; 

d) ingerują w mechanizm działania konkursu. 

3.10 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 

3.11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony 

lub aplikacji ze strony Facebooka. 

3.12 Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym, od osób fizycznych - z 

tytułu wygranych w konkursach pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w 

wysokości 10% nagrody – zostanie od odprowadzony przez fundatora Nagrody i nie 

obciąża w żaden sposób Uczestnika. 

 

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

4.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 

Organizator. 

4.2. Inspektor Ochrony Danych, z którym Uczestnicy Konkursu mogą się: Urząd Miejski 

Wrocławia, Inspektor Ochrony Danych, ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, przez e-

mail: iod@um.wroc.pl lub telefonicznie: 71 777-77-24. 

4.3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w 

celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz 

dystrybucji Nagród, na podstawie zgody Uczestnika Konkursu. 

4.4. Organizator będzie przechowywał dane osobowe Uczestników Konkursu przez okres 

niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom 

Konkursu, a następnie zarchiwizuje wszystkie wpisy konkursowe, pozostawiając je 

widocznymi na portalu społecznościowym Fanpage Organizatora. 

4.5. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

4.6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

4.7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia 

przez Uczestnika do Konkursu. 

4.8. W momencie usunięcia danych profilu na portalu Facebook Użytkownik traci możliwośd 

uczestnictwa w Konkursie. 
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5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

5.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego i inne przepisy prawa. 

5.2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania Konkursu w trakcie jego 

trwania, z przyczyn niezależnych od Organizatora. Informacja o zmianach będzie 

zamieszczona na stronie Fanpage oraz stronie internetowej vinni.pl 

 


