
REGULAMIN KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZA REALIZACJA NAWIERZCHNI” 

 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem konkursu „Najpiękniejsza realizacja nawierzchni” oraz fundatorem nagrody 

głównej jest spółka działająca pod firmą Buszrem S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, 
97-300 ul. Żwirki 9, NIP 771-24-36-996; 

2. Fundatorem nagrody pieniężnej przeznaczonej na zryczałtowany podatek dochodowy od osób 
fizycznych (zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. 
zm.) jest Organizator; 

3. Właściciel portalu www.facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem 
Konkursu; 

4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: 
„Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 
hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201 poz. 1540 z późn. zm.); 

6. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia 
Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w 
Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału 
w Konkursie; 

7. Zasady Konkursu określone są postanowieniami Regulaminu, który jednak nie wyłącza 
uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawa. 

 
§ 2 TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

 
1. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na profilu pod adresem: 

https://www.facebook.com/Buszrem (dalej: „Profil”); 
2. Konkurs rozpoczyna się 1 sierpnia 2022 roku. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 

października 2022 roku do godziny 23:59.  
 
§ 3 UCZESTNICY KONKURSU 

 
1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., zamieszkała na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca aktywne konto na portalu 
www.facebook.com, a podane przez nią podczas rejestracji na Facebooku dane osobowe są 
prawdziwe, i która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptowała (dalej: 
„Uczestnik”); 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące 
przy organizacji Konkursu, jak również ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzice małżonków, 
rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia; 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 
 

§ 4 ZASADY KONKURSU 
 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy pod postem konkursowym opublikowanym przez 
Organizatora na Profilu zamieścić fotografię nawierzchni z kostki brukowej wyprodukowanej 
przez Organizatora; lub wysłać zgłoszenie zawierające dane kontaktowe, imię, nazwisko numer 
telefonu oraz fotografie aranżacji (maximalnie 5 sztuk) na adres mailowy: 
marketing@buszrem.pl, lub wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się na stronie 
inetretowej: https://kostkabrukowa.buszrem.pl/ 

2. Jeden uczestnik może wysłać maksymalnie 5 fotografii konkursowych przedstawiających 
nawierzchnię z kostki brukowej wyprodukowanej przez Organizatora; 

3. Jeśli prezentowana na fotografiach posesja z nawierzchnią z kostki brukowej nie jest własnością 
fotografującego, Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody właściciela 
nawierzchni na publikację fotografii. Nieuzyskanie pisemnej zgody jest równoznaczne z 
dyskwalifikacją Uczestnika z konkursu; 

4. Zgoda powinna zawierać informacje o miejscach publikacji wykonywanych przez Uczestnika 
zdjęć, jakimi będą media społecznościowe, strona internetowa oraz drukowane materiały 
informacyjno - reklamowe Organizatora. Uczestnik będzie zobowiązany do dostarczenia tejże 
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zgody organizatorowi w formie dokumentowej (skan na adres email organizatora) najpóźniej w 
chwili publikacji fotografii; 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne; 
6. Fotografie zgłoszone do konkursu muszą być wyłącznie autorstwa Uczestnika i nie mogą 

naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich (w tym praw autorskich); 
7. W Konkursie nie będą brały udziału fotografie, które naruszają obowiązujące przepisy prawa, 

w tym  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (RODO) lub krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, prawo autorskie 
oraz prawa ochronne do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych lub nie są 
wyłącznego autorstwa Uczestnika, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. 
lub zawierają treści faszystowskie, pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, 
propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje, zawierają dane 
osobowe, są sprzeczne z regulaminem www.facebook.com; 

8. Nadzór na prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja (dalej: „Komisja”) 
powołana przez Organizatora. W skład komisji wchodzi 3 członków wybranych przez 
Organizatora spośród jego pracowników; 

9. Z chwilą umieszczenia fotografii na zasadach w § 4 niniejszego Regulaminu uczestnik ceduje 
na Organizatora wszelkie prawa autorskie z nimi związanie a zwłaszcza wyraża zgodę na 
nieodpłatne zamieszczenie ich fotografii w katalogu produktów Organizatora począwszy od 
wydania w roku 2023 wraz z zamieszczeniem danych osobowych autorów fotografii w postaci 
imienia i nazwiska. Dane osobowe niezbędne do zamieszczenia fotografii  w katalogu 
produktów Organizatora zostaną przesłane Organizatorowi na adres mailowy 
marketing@buszrem.pl; 

10. Główną nagrodę, a także nagrody za zajęcie II. i III. miejsca, o których mowa w § 5 otrzymają 
uczestnicy wyłonieni przez Komisję; 

11. Kryterium wyboru zwycięskiej fotografii jest estetyka zdjęcia oraz wysokie walory artystyczne; 
12. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 8 listopada  2022 roku na Profilu wraz z podaniem danych 

uczestników oraz głównego zwycięzcy; 
13. Organizator zastrzega możliwość przesunięcia ogłoszenia wyników o którym mowa w pkt. 13 

powyżej w przypadku wystąpienia problemów technicznych niezależnych od Organizatora. 
Nowy termin prezentacji wyników Konkursu zostanie ogłoszony przez Organizatora na profilu 
Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/Buszrem 

 
§ 5 NAGRODY 

 
1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe za wyłonione przez Komisję fotografie: 

 
Meven Fotel wiszący MIA wys. 195 cm – nagroda główna 
Hamak LEJZI drewniany 360 cm x 117 cm x 126 cm – nagroda za zajęcie II. miejsca 
Leżak FLORYDA 65x198x73 cm – nagroda za zajęcie III. miejsca 
 

2. Nagroda w Konkursie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z 
późn. zm.). 
Dodatkowa nagroda pieniężna będąca integralną częścią Nagrody zostanie potrącona przez 
Organizatora przed wydaniem Nagrody Laureatowi i przekazana do właściwego urzędu 
skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych; 

3. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby 
trzecie; 

4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy ani obrotowi 
handlowemu; 

5. Nagroda zostanie przesłana Laureatowi kurierem, na adres podany przez Laureata w 
wiadomości mailowej na adres marketing@buszrem.pl. Laureat zobowiązuje się podać dane 
do celów wysyłkowych i podatkowych nie później niż do 10 grudnia 2022 roku. Laureat jest 
zobowiązany do osobistego odbioru przesyłki z Nagrodą. Przesłanie niezbędnych danych do 
celów wysyłkowych i podatkowych, w tym danych kontaktowych - adresu zamieszkania, adresu 
do doręczeń, adresu e-mail i numer telefonu jest warunkiem przekazania Nagrody Zwycięzcy; 

6. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku nieotrzymania przez Organizatora informacji,  
o których mowa w § 5 pkt 5 powyżej lub nieprzestrzegania warunków Regulaminu. W każdym 
z wymienionych przypadków Organizator powiadamia Laureata o fakcie utraty prawa do 
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Nagrody poprzez wiadomość prywatną za pośrednictwem portalu www.facebook.com. W 
przypadku utraty przez Laureata prawa do Nagrody, przechodzi ona na rzecz Organizatora; 

7. Przekazanie Nagrody nastąpi w terminie 10 dni od daty przekazania danych Laureata, o których 
mowa § 5 pkt 5 powyżej; 

8. Organizator informuje, iż przekazanie Nagrody jest uzależnione od podpisania protokołu 
przekazania Nagrody  oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych laureata w celu 
dostarczenia nagrody oraz wywiązania się z obowiązku podatkowego, o którym mowa w ust. 2.  

 
§ 6 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA 

 
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem fotografii i posiada do niego pełne 

i wyłączne prawa autorskie i nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich danych 
osobowych, nie zachodzą żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na 
odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykorzystania fotografii; 

2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się regulaminem platformy społecznościowej 
(www.facebook.com). 

 
§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 
1. Do kompetencji Komisji należy rozpatrywanie reklamacji wpływających od Uczestników 

Konkursu; 
2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy powinni 

zgłaszać w formie pisemnej w terminie 15 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O 
zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego; 

3. Reklamacje i zastrzeżenia powinny zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora, 
zdefiniowany w § 1 pkt. 1 Regulaminu z dopiskiem "Reklamacja - konkurs fotograficzny"; 

4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni 
od daty ich otrzymania; 

5. Zainteresowani są powiadamiani listem poleconym o sposobie rozpatrzenia reklamacji 
najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Przy rozpatrywaniu 
reklamacji Komisja opiera się na treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa; 

6. Tryb reklamacyjny nie pozbawia Uczestnika możliwości dochodzenia roszczeń przed sądami 
powszechnymi. 

 
§ 8 DANE OSOBOWE 

 
1. Administratorem danych osobowych Buszrem S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, 97-

300 ul. Żwirki 9, NIP 771-24-36-996; 
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia 

Konkursu, przekazania Nagród oraz wykonania obowiązków Organizatora wynikających z 
Regulaminu; 

3. Organizator niniejszym informuje, że dane osobowe podane w związku z organizacją Konkursu 
przetwarzane są w celu udziału i przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, 
przekazania Nagrody, rozpatrywania reklamacji, w celach podatkowych i księgowych oraz 
dodatkowych czynności które są bezpośrednio powiązane z wyżej podanymi; 

4. Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do 
udziału w Konkursie, w szczególności w celach wskazanych w poprzednim punkcie. Dane 
osobowe uczestników Konkursu są niezwłocznie usuwane po zakończeniu wszelkich działań 
związanych z organizacją i rozstrzygnięciem Konkursu.  

 
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 roku; 
2. Regulamin dostępny jest na Profilu Organizatora oraz jego siedzibie; 
3. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do 

przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, 
które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków 
określonych w niniejszym regulaminie traci prawo do otrzymania Nagrody; 

4. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień niniejszego 
Regulaminu, a w szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów 
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powszechnie obowiązującego prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie, upoważnia 
Organizatora do wyłączenia Uczestnika Konkursu z Konkursu. 


