
REGULAMIN KONKURSU  
 „Lubella Pełne Ziarno” 

zwany dalej: "Regulaminem" 

1. Postanowienia ogólne 

1.1.Organizatorem Konkursu (dalej: Konkurs) jest PR Hub Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, ul. Długa 16 lok. 205, 00-238 Warszawa, NIP 521 38 16 797, REGON 
369679419, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców w Sądzie 
Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr 
KRS 0000722813 (dalej: Organizator). 

1.2.Partnerem Konkursu jest Joanna Pachla-Moczulska, prowadząca działalność 
gospodarczą pod firmą Joanna Pachla-Moczulska Blog, ul. Obrońców Tobruku 18C/
25, 01-494 Warszawa, NIP 6912387411, prowadząca bloga pod domeną 
wyrwanezkontekstu.pl (dalej: Partner). 

1.3.Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
1.4.Czas trwania Konkursu: 20 sierpnia 2019 r. od godz. 10.00 do 27 sierpnia 2019 r. 

do godz.  23.59. Jest to okres przyjmowania zgłoszeń do udziału w Konkursie.  
1.5.Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Konkursu 

wszystkim jej potencjalnym uczestnikom w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
https://www.wyrwanezkontekstu.pl/wp-content/uploads/2019/08/lubella-
regulamin-konkursu_wyrwane-z-kontekstu_final.pdf  

2. Uczestnictwo w Konkursie. 

2.1.W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 
zdolność do czynności prawnych oraz mające miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu 
cywilnego.  

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, 
Partnera, inne podmioty przy pomocy których Organizator przeprowadza Konkurs, 
ani pracownicy i przedstawiciele takich podmiotów, a także członkowie 
najbliższej rodziny tych osób. Przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione 
na podstawie stosunku pracy lub innego tytułu prawnego. Przez członków 
najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, 
małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia.   

2.3. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego 
regulaminu, staje się uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik). 

2.4. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Poprzez wzięcie 
udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na jej przeprowadzenie na 
zasadach określonych w Regulaminie.  

3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie. 

3.1.W Konkursie mogą wziąć udział osoby spełniające wymogi określone w pkt. 2.1 i 
2.2 Regulaminu, które w czasie trwania Konkursu wskażą swój adres mailowy oraz 
umieszczą swoją wypowiedź w formie tekstu (dalej: Zgłoszenie) pod wątkiem 
konkursowym umieszczonym na stronie https://www.wyrwanezkontekstu.pl/
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rzeczy/pelne-ziarno-lubella/, która jest odpowiedzią na pytanie: A jeśli Twoje 
popisowe danie zniknęłoby nagle w niewyjaśnionych okolicznościach, kogo 
typowałabyś jako sprawcę? Wiecznie głodnego narzeczonego, przyjaciółkę, wujka 
Zbyszka, a może podejrzaną sąsiadkę spod piątki? Zdradź nam, kto jest 
największym miłośnikiem makaronu, jakiego znasz i wymyśl nazwę na danie z 
Pełnym Ziarnem od Lubelli, które zjadłby najchętniej! Im bardziej kreatywna 
nazwa, tym lepiej!   

3.2.Zgłoszenie nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z 
prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, stanowić reklamy 
innych podmiotów, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub 
zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub 
zwierząt. 

3.3. Zgłoszenie niekompletne, nieprawidłowe lub niewyświetlone w wątku 
konkursowym są nieważne. 

3.4.Zgłoszenia, które nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie nie będą 
brane pod uwagę podczas wyłaniania zwycięzców. Zgłoszenia takie mogą być 
także usunięte przez Organizatora w każdym czasie, a Uczestnikowi nie będą 
przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.  

3.5. Zgłoszenie przesłane przez Uczestnika w związku z wzięciem przez niego udziału 
w Konkursie musi być całkowicie oryginalne, a w szczególności nie może stanowić 
opracowań innych utworów, nie mogą w nim być wykorzystywane jakiekolwiek 
elementy, do których prawa przysługiwałyby osobom trzecim. 

3.6. Każdy Uczestnik może umieścić pod wątkiem konkursowym, o którym mowa w 
pkt. 3.1., więcej niż jedno Zgłoszenie, jednak otrzymać może tylko jedną 
nagrodę. 

4. Zasady wyłaniania zwycięzców w  Konkursie, skład Jury oraz Nagrody. 

4.1. Nagrodami w Konkursie są: 
a) 3 (słownie: trzy) Nagrody Główne: aparaty Fujifilm Instax Mini 9 o 

wartości 245,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć złotych) brutto 
każdy oraz zestawy makaronów Lubella Pełne Ziarno (Lubella Gniazda 
wstążki, Lubella pióra, Lubella świdry z orkiszem, Lubella spaghetti) o 
wartości  14,76 zł (słownie: czternaście złotych 76/100) brutto każdy. 
Łączna wartość Nagrody Głównej wynosi 259,76 zł (słownie: dwieście 
pięćdziesiąt dziewięć złotych 76/100) brutto; 

b) 10 (słownie: dziesięć) Nagród Dodatkowych: zestawy składające się z 
makaronów Lubella Pełne Ziarno (Lubella Gniazda wstążki, Lubella pióra, 
Lubella świdry z orkiszem, Lubella spaghetti) o wartości 14,76 zł (słownie: 
czternaście złotych 76/100) brutto każdy. 

4.2.Poza nagrodą, Zwycięzcy otrzymają dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 
11,11 % wartości nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych. Pieniężna część 
nagrody zostanie pobrana przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego 
podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród 
(art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i 
przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego. Potrącenie 10% podatku 
zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że pieniężna część 
nagrody nie będzie wydawana Zwycięzcy.  
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4.3.Zwycięzcy zostaną wybrani przez Jury powołane przez Organizatora, w skład 
którego wchodzą przedstawiciele Organizatora i Partnera Konkursu. Kryteria 
oceny, którymi kierować będzie się Jury to kreatywność i oryginalność Zgłoszenia. 
Kryteria wyboru są subiektywne i zależą wyłącznie od preferencji członków Jury.  

4.4.Jury przyzna 3 (słownie: trzy) Nagrody Główne oraz 10 (słownie: dziesięć) Nagród 
Dodatkowych. 

4.5.Wyniki Konkursu zostaną opublikowane 2 września 2019 r., w zaktualizowanym 
wpisie na blogu wyrwanezkontekstu.pl. 

4.6. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu, 
zwycięzca zobowiązany jest odesłać wiadomością e-mail na adres 
joanna.pachla@gmail.com oświadczenie o przyjęciu nagrody, stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, wraz z adresem do wysyłki nagrody. 

4.7.Jeśli zwycięzca nie prześle oświadczenia o przyjęciu nagrody oraz danych 
niezbędnych do wydania nagrody w terminie, o którym mowa w ust. 4.6 lub 
prześle dane niepełne, oznacza, iż rezygnuje z odbioru nagrody. 

4.8.Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na ekwiwalent 
pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią 
roszczenia o wydanie nagrody.  

4.9.Nagrody wysłane będą zwycięzcom przesyłką kurierską najpóźniej do dnia 20 
września 2019, na adres wskazany przez zwycięzcę. 

4.10. Nagrody niewydane w okresie trwania Konkursu pozostają do dyspozycji 
Organizatora. 

5. Postępowanie reklamacyjne. 

5.1.Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu powinny być składane na 
piśmie do Organizatora na adres ul. Długa 16 lok. 205, 00-238 Warszawa. 

5.2.Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres 
Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

5.3.Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 
14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

6. Administrowanie danymi osobowymi. 

6.1.Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1), Organizator informuje, że 
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu „Lubella Pełne Ziarno” 
jest PR Hub Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 16 lok. 205, 00-238 
Warszawa, NIP 521 38 16 797, REGON 369679419, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego 
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000722813. Dane kontaktowe, e-
mail: info@prhb.eu. 

6.2.Osobą kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
jest Anna Czeszejko-Sochacka: Adres do korespondencji: PR Hub Sp. z o.o., ul. 
Długa 16 lok. 205, 00-238 Warszawa, e-mail: anna.czeszejko-sochacka@prhub.eu. 
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6.3.Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzcy, odbioru nagrody, a także w celu 
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji uczestników. Podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 pkt. f) Ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do celów 
wynikających z  prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora lub przez stronę trzecią), a w przypadku realizacji obowiązków 
wynikających z realizacji obowiązku podatkowego art. 6 ust.1 lit. c) Ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze Danych Osobowych. 

6.4.Podanie danych osobowych przez uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednakże 
ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie. 

6.5.Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane przez czas trwania 
Konkursu, jak również w okresie przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących 
powstać z tytułu uczestnictwa w Konkursie, a w przypadku, gdy uczestnik 
Konkursu jest osobą nagrodzoną dane osobowe tego uczestnika będą 
przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji podatkowej określony 
w przepisach prawa, przy czym w razie różnic pomiędzy tymi terminami 
zastosowany będzie termin dłuższy. 

6.6.Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazywane na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych: Partnerowi, podmiotom 
świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, 
systemów informatycznych i/lub serwisu www w których gromadzone są dane 
osobowe uczestników Konkursu, podmiotom realizującym wykonanie nagrody 
oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe /kurierskie w celu doręczenia 
nagród. 

6.7.Dane osobowe uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe uczestników 
Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

6.8.Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Uczestnik Konkursu ma 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi w 
zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w 
Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Postanowienia końcowe  

7.1.Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w 
szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie 
charakter pomocniczy. 

7.2.Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym 
czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i 
zawiadomień Uczestników Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać 
praw nabytych przez Uczestników Konkursu. 



ZAŁĄCZNIK 1  

POTWIERDZENIE PRZYJECIA I PRZEKAZANIA NAGRODY W KONKURSIE POD 
NAZWĄ: LUBELLA PEŁNE ZIARNO 

Sporządzone pomiędzy: PR Hub Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 16 lok. 205, 
00-238 Warszawa  

reprezentowaną przez: Emilia Hahn 

zwaną dalej Przekazującym  

.......................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

.......................................................................................................................................................... 
(adres) 

…………………………………………………………………………………………………….. 
(seria i numer dowodu tożsamości *) 

*uzupełnić w przypadku uzyskania Nagrody Głównej 

zwanym dalej Przyjmującym  

1. Na podstawie i na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu pod nazwą „Lubella Pełne 
Ziarno” 

Przekazujący przekazuje, a Przyjmujący przyjmuje nagrodę w postaci  …………………..

… … … … . . 

………………………………………………………………………………………………………… 

o wartości ………………………………… brutto. 

……………………………………… 
 data przekazania i przyjęcia, miejscowość  

 

czytelne podpisy: 

……………………………….     .................................................    

Przekazujący                                                               Przyjmujący 


