Regulamin konkursu "REBELS STAY CREATIVE"
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „REBELS
STAY CREATIVE”, zwany dalej „Konkursem”. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest
równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu
uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
2. Organizatorem Konkursu „REBELS STAY CREATIVE”, jest spółka pod firmą
POWERBIKE S.A. z siedzibą w miejscowości Dąbrowa /adres: ul. Batorowska 20, 62-070
Dopiewo/ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
KRS pod nr KRS 0000398622, posiadająca NIP 7811756729 oraz REGON 634638849,
kapitał zakładowy 1.737.500,00 PLN (w całości opłacony); kontakt: e-mail:
contest@rebelhorn.com (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Fundatorem nagród jest Organizator.
4. Konkurs trwa od 01 czerwca 2020 do 30 czerwca 2020r.
5. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.rebelhorn.com/contest.
6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej rebelhorn.com/contest oraz
stronie dobresklepymotocyklowe.pl do dnia 24 lipca 2020r.
7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919
kodeksu cywilnego

§ 2. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
- Pokolorowanie arkusza konkursowego z kombinezonem Rebelhorn dostępnego do pobrania
na stronie www.rebelhorn.com/contest w dowolnej technice artystycznej
- Wysłanie gotowego, pokolorowanego arkusza konkursowego na adres mailowy:
contest@rebelhorn.com
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora lub spółek od niego
zależnych oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz
Organizatora lub spółek od niego zależnych przy organizowaniu Konkursu na podstawie
umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni,
zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

3. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia
udziału: (i) ukończyły 18 rok życia, lub po uzyskaniu uprzedniej zgody opiekuna prawnego ukończyły 13 rok życia; (ii) zaakceptowały niniejszy Regulamin;
4. Każdy uczestnik może przesłać wiele prac konkursowych. W przypadku przesłania więcej
niż jednej pracy, każda z nich będzie brana pod uwagę jako niezależne zgłoszenie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, niezależne
bezpośrednio od Organizatora, a mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w
Konkursie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia utracone lub uszkodzone, chyba że
ich uszkodzenie lub utrata nastąpiły z winy Organizatora.
7. Zakazuje się dostarczania przez uczestników treści o charakterze naruszającym przepisy
prawa powszechnie obowiązującego lub prawa osób trzecich. W przypadku dostarczenia
treści o takim charakterze przez uczestnika, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności,
a uczestnik podlega wykluczeniu z Konkursu.

§ 3. Nagrody
1. Nagrodą w Konkursie jest:
- kombinezon Rebel od Rebelhorn o wartości 2 698 zł w kolorystyce stworzonej przez
zwycięzcę. Kombinezon w nowej kolorystyce dostępny będzie również w sprzedaży.
2. Zwycięzcy konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę
innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. Zasady przyznawania nagród
1. Spośród wszystkich maili zawierających zgłoszenia konkursowe zostanie wyłoniony jeden
arkusz konkursowy z pokolorowanym kombinezonem Rebelhorn, której autor otrzyma
Nagrodę. Wybór zostanie dokonany na podstawie decyzji Komisji Konkursowej wybranej
przez Organizatora, do której należy ocena, która z odpowiedzi przekazanych przez
uczestników zasługuję na nagrodę.
2. Komisja Konkursowa działa kolegialnie i składa się z 3 pracowników Organizatora.
Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów członków Komisji. Z
posiedzeń Komisji sporządzany jest pisemny protokół podpisywany przez wszystkich
członków Komisji i przechowywany przez Organizatora.

2. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony do dnia 24
rebelhorn.com/contest oraz dobresklepymotocyklowe.pl.
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3. Kombinezon Rebelhorn Rebel przekazany zostanie po wyprodukowaniu go w kolorystyce
stworzonej przez Zwycięzcę. Organizator wyśle nagrodę na swój koszt na wskazany przez
Zwycięzcę adres.
4. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
przyznanie nagród w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez próbę złamania
zabezpieczeń serwisu internetowego lub znalezienia luk w systemie zabezpieczeń serwisu lub
innych działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu, dany uczestnik Konkursu zostanie
pominięty w procesie przyznawania nagród. W takim przypadku Organizator zastrzega sobie
również prawo do odwołania Konkursu.

§ 5. Procedura wydania nagrody
1. Laureat nagrody zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody za pomocą wiadomości emailowej wysłanej na adres, z którego zostało przysłane dane zgłoszenie konkursowe.
2. Aby wydanie nagrody było możliwe, laureat musi postępować zgodnie z instrukcjami
zawartymi w powiadomieniu o przyznaniu nagrody. Z uwagi na obowiązki publicznoprawne
związane z wydaniem nagrody i jej opodatkowaniem, Organizator może poprosić laureata o
dodatkowe informacje takie jak: numer NIP lub PESEL, adres zamieszkania, dane Urzędu
Skarbowego, w którym laureat konkursu dokonuje rozliczeń podatkowych podatku
dochodowego od osób fizycznych oraz adresu, na który ma zostać wysłana nagroda.
3. Kontakt z Organizatorem odbywa się wyłącznie za pośrednictwem adresu e-mailowego
contest@rebelhorn.com, w przypadku zaistnienia po stronie uczestnika wątpliwości co do
źródła jakichkolwiek informacji otrzymanych przez niego w związku z przeprowadzeniem
Konkursu, w tym podejrzenia próby wyłudzenia danych przez osoby podszywające się pod
Organizatora, uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody, z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku niepodania, bądź
podania przez uczestnika błędnych albo niepełnych danych osobowych, zmiany danych
uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia
przez uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie.
5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
Organizator informuje, iż każda nagroda podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem
dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2) ustawy z
dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku
otrzymania nagrody, od której Uczestnik będzie zobowiązany zapłacić podatek, Organizator
doliczy do nagrody rzeczowej odpowiedniej wysokości kwotę pieniężną i przekaże ją jako
płatnik do właściwego Urzędu Skarbowego. Organizator bierze na siebie odpowiedzialność
obliczenia, pobrania i wpłaty wyżej wymienionego podatku.

6. W przypadku stwierdzenia niemożliwości wydania nagrody laureatowi konkursu z
przyczyn określonych w niniejszym Regulaminie w terminie czternastu (14) dni od dnia
wyboru i ogłoszenia zwycięscy, Komisja Konkursowa wybierze innego zwycięzcę spośród
pozostałych zgłoszeń konkursowych.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwanego „RODO”)
Organizator niniejszym informuje, że administratorem danych osobowych uczestników
Konkursu jest spółka pod firmą POWERBIKE S.A. z siedzibą w miejscowości Dąbrowa
/adres: ul. Batorowska 20, 62-070 Dopiewo/ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000398622, posiadająca NIP
7811756729 oraz REGON 634638849, kapitał zakładowy 1.737.500,00 PLN (w całości
opłacony) (tj. Organizator, w niniejszym § 7. zwany również „Administratorem”). Kontakt z
Administratorem możliwy jest w drodze korespondencji na adresy podane w § 1 ust. 2.
2. W ramach przeprowadzanego Konkursu niezbędne może być przetwarzanie danych
osobowych uczestników obejmujących: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres
wraz z kodem pocztowym, numer NIP, numer PESEL, dane Urzędu Skarbowego, w którym
uczestnik rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych. Dane te przekazywane są przez
uczestników w sposób dobrowolny, a ich wykorzystywanie ogranicza się wyłącznie do
działań koniecznych do realizacji Konkursu, dane są przechowywane zgodnie z
obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych. Administrator oświadcza, że
przetwarza dane Uczestników zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, to jest na
podstawie zgody wyrażonej przez uczestnika. Dane osobowe uczestnika będą w dyspozycji
Administratora do czasu cofnięcia przez uczestnika zgody na ich przetwarzanie, jednakże nie
dłużej niż 1 rok od dnia zakończenia Konkursu. Po tym okresie dane osobowe mogą być
przetwarzane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, w tym w
szczególności w celu dokonania rozliczeń podatkowych związanych z wydaniem nagrody w
Konkursie lub okres potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw.
3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane przez Administratora w celach:
a) związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wyłonieniem zwycięzcy,
ogłoszeniem wyników Konkursu, rozpatrywaniem reklamacji;
b) przyznania i wydania nagród zwycięzcy;
c) dokonania rozliczeń podatkowych oraz wypełnieniu
publicznoprawnych związanych z przeprowadzeniem Konkursu;
d) statystycznych.
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4. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora
danych podanych przez uczestnika zgodnie z Regulaminem dla wypełnienia
usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu.
Wyrażona przez uczestnika zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania danych
osobowych. Wykonanie zobowiązań polega w szczególności na przyznawaniu i wydawaniu
nagród oraz dokonywaniu czynności w ramach postępowania reklamacyjnego.
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz ich przekazanie są dobrowolne. Odmowa
podania danych lub wyrażenia zgody na ich przetwarzanie pociąga za sobą brak możliwości
wzięcia udziału w Konkursie.
6. Uczestnikom w dowolnym momencie przysługuje prawo dostępu do swoich danych
osobowych oraz prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, żądania ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do
cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższe prawo
może być zrealizowane w szczególności w drodze oświadczenia woli złożonego na adres
Administratora.
Cofnięcie zgoda nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego
dokonano na podstawie udzielonej przez uczestnika zgody przed jej cofnięciem.
Administrator niniejszym informuje uczestników o przysługującym im prawie do wniesienia
skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku
uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
Administrator może przetwarzać dane osobowe uczestnika po cofnięciu zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie takie jest
konieczne do wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora przepisami prawa, w
tym w szczególności w celach związanych z rozliczeniem podatkowym wydanej w Konkursie
nagrody.
7. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie
będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

§ 8. Prawa autorskie do prac konkursowych
1. Wysyłając zgłoszenie konkursowe, uczestnik udziela Organizatorowi licencji na prawa
autorskie do utworu stanowiącego pokolorowany arkusz konkursowy oraz wszystkie jego
elementy.
2. Licencja ma charakter niewyłączny i jest udzielana na czas nieokreślony, na następujących
polach eksploatacji:
a) wytwarzanie zwielokrotnionych egzemplarzy utworu (kopie), w tym techniką drukarską,
reprograficzną lub wszelkimi technikami cyfrowymi;
b) wytwarzanie kombinezonów marki Rebel od Rebelhorn w kolorystyce zaproponowanej w
arkuszu konkursowym;

c) wprowadzanie do obrotu kopii utworu oraz kombinezonów, o których mowa w pkt. b)
d) publiczne wystawienie lub wyświetlenie utworów lub kombinezonów, o których mowa w
pkt. b), w tym za pośrednictwem środków masowego przekazu (telewizja, Internet – w tym w
materiałach promocyjnych);
3. Organizator uprawniony jest do udzielania sublicencji w zakresie uzyskanej licencji.
4. Licencja udzielana jest nieodpłatnie.

§ 9. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie , w terminie nie późniejszym niż 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia
wyników Konkursu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla
pocztowego.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “KONKURS REBELS STAY CREATIVE”.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 10. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje
sprzętowe i konfiguracje oprogramowania) urządzeń przy pomocy których użytkownicy biorą
udział w Konkursie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, iż zmiany nie
pogarszają warunków uczestnictwa w Konkursie. Ogłoszenie zmian nastąpi poprzez
opublikowanie Regulaminu na stronie internetowej wskazanej w ust. 6 poniżej. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu.

6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie: [www.rebelhorn.com/contest]. Regulamin
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej wskazanej w zdaniu
poprzedzającym. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

