
Regulamin konkursu Ferie z Mini Melts 

  

§1 Postanowienia ogólne 

  
1.  Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: Ferie z Mini 

Melts zwany dalej „Konkurs”. 
2. Organizatorem Konkursu jest: Mini Melts Sp. z o.o. 30-234 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 

281, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000621848, kapitał zakładowy 60.000 zł, NIP 
6772404019, zwana dalej „Organizatorem”. Wszelkie uwagi do przebiegu konkursu 
proszę kierować do Organizatora a nie do Facebook lub Instagram. 

3. Kontakt z Organizatorem przez Fanpage Facebook, Instagram lub pod adresem email: 
info@minimelts.pl 

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą liczbową, loterią fantową, zakładem 
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą 
gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
6. Fundatorem nagród jest Organizator. 
7. Konkurs jest organizowany wyłącznie przez fanpage Organizatora @minimeltspl i 

Instagram. 
8. Udział w konkursie jest darmowy i nieobowiązkowy. 
9. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook 

jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms, Inc. 
10. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane w terminie od 1 lutego 2023 roku do 12 lutego 

2023 roku do godziny 23.59. Organizator może przedłużyć czas trwania konkursu, o czym 
poinformuje na swoim fanpage. 

11. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że wobec przesłanej odpowiedzi 
(pracy konkursowej) przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych oraz nie narusza 
ono praw osób trzecich oraz oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone 
prawa autorskie do nadesłanego materiału. 

12. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu udziela Organizatorowi zgody na publikację 
przesłanej pracy na stronie www.minimelts.pl  na potrzeby realizacji i promocji Konkursu 
(w tym w mediach społecznościowych), jak również na wszystkie czynności konieczne dla 
udostępnienia pracy i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci 
komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką. 

13. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu wyraża zgodę na publikację pracy w mediach 
społecznościowych Organizatora. 

14. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu. 
15. Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest 

dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie. 
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje) 

urządzeń Uczestników, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i 
operatorów telekomunikacyjnych, z usług, których korzystają Uczestnicy. 

17.  Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w 
Regulaminie. 
  

§2 Uczestnicy 
1.       Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, posiadające prawdziwe konto osobiste 

na Instagramie lub Facebooku. Osoby niepełnoletnie lub niemające pełnej zdolności do 
czynności prawnych mogą brać udział w konkursie pod warunkiem wyrażenia zgody przez 

http://www.minimelts.pl/


opiekuna prawnego na udział w konkursie i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. W każdym czasie Organizator może zażądać od osoby niepełnoletniej lub 
nieposiadającej zdolności do czynności prawnych przedstawienia zgody w formie 
pisemnej lub elektronicznej. Nieprzedstawienie zgody będzie skutkowało wykluczeniem z 
konkursu i usunięciem danych osobowych. 

2.     Uczestnikiem Konkursu jest podmiot spełniający wymagania określone w Regulaminie, 
który dokona prawidłowego zgłoszenia do Konkursu zgodnie z §3, dalej „Uczestnik”. 

3.    Z udziału w konkursie wykluczeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora, w 
szczególności franczyzobiorcy i pracownicy franczyzobiorców oraz ich osoby najbliższe. 
Za osoby najbliższe uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 
powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia 
oraz jej małżonka, a także osoby pozostająca we wspólnym pożyciu. 
  

§3 Zasady konkursu – dokonywanie zgłoszeń 
  

1. Aby wziąć udział w konkursie należy: 

 
a) Facebook: Stworzyć rymowankę, w której znajdą się takie hasła jak: kuleczkowe, lody, 

ferie, zabawa. Aby zgłosić pracę, należy opublikować rymowankę na wybranych mediach 

społecznościowych pod postami konkursowymi. 

b) Instagram: Stworzyć rymowankę, w której znajdą się takie hasła jak: kuleczkowe, lody, 

ferie, zabawa. Aby zgłosić pracę, należy opublikować rymowankę na wybranych mediach 

społecznościowych pod postami konkursowymi oraz oznaczyć profil minimeltspl 

  
3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jednorazowo. Oznacza to, że 

Uczestnik jest uprawniony do przesłania jednego Zgłoszenia. Jeden Uczestnik może 
wygrać maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę. 

4.  Zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieprawidłowo, nieczytelne, o niewłaściwym formacie 
i wielkości, zawierające treści naruszające dobre obyczaje, sprzeczne z prawem, 
naruszające prawa osób trzecich, prawa autorskie, zawierające treści godzące w 
powszechnie uznane wartości chronione prawem, o charakterze religijnym, nawołujące do 
ksenofobii, nienawiści, przemocy, wulgarne, przedstawiające treści o charakterze 
pornograficznym, krzywdzące zwierzęta bądź w inny sposób naruszające postanowienia 
Regulaminu są nieważne i nie biorą udziału w Konkursie. 

5.  Uczestnik może zgłosić daną pracę konkursową tylko raz w Konkursie. Jeśli Uczestnik 
prześle wielokrotnie tę samą pracę konkursową, Organizator uwzględni w Konkursie tylko 
pierwsze Zgłoszenie. 

6.    Za tego samego Uczestnika na potrzeby Regulaminu poczytuje się tę samą osobę fizyczną 
niezależnie od ilości numerów telefonu/adresów e-mail jakimi się posługuje. 

  
§4 Nagrody 

  
1. Nagrodą główną jest jeden Bestseller Box o wartości 219,99 zł, w formie kodu rabatowego 

do wykorzystania w sklepie https://minimelts.pl/ z dostawą do domu. 
2. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inne świadczenie. 
3. Częścią nagrody jest podatek od wygranej, który nie podlega wypłacie tylko przekazaniu 

przez organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego. 
  

§5 Przyznanie Nagród 
4. Najpóźniej do dnia 20 lutego 2023 roku jury wybierze 1 laureata najlepszej pracy i 

poinformuje zwycięzcę poprzez opublikowanie komentarza w poście konkursowym na 
Instagramie/Facebooku oraz w wiadomości prywatnej. Jury będzie brało pod uwagę 

http://www.sklep.minimelts.pl/
https://minimelts.pl/


przede wszystkim zgodność pracy z tematyką konkursu, oryginalność i kreatywność. Skład 
jury ustala Organizator. 

5.  Laureaci konkursu są zobowiązani do niezwłocznej odpowiedzi na informację o zwycięstwie 
w konkursie. Nie podanie danych niezbędnych do identyfikacji i kontaktu z laureatem w 
terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wygraniu w konkursie oznacza rezygnację z 
nagrody. 

6. Warunkiem otrzymania nagrody przez laureata niebędącym osobą pełnoletnią lub 
niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych jest potwierdzenie zgody opiekuna 
prawnego na udział w konkursie i jego warunki. Niedostarczenie takiej zgody na żądanie 
organizatora w ciągu 14 dni jest uznawane za brak zgody. Wówczas wszelkie dane 
uczestnika konkursu zostaną usunięte a nagroda przepada. 

7.  Nagroda jest wydawana zwycięzcy przesyłką kurierską wysłaną na koszt Organizatora, na 
adres wskazany w Oświadczeniu przez laureata. 

8. Nagroda w formie kodu rabatowego wysłana zostanie drogą elektroniczną do dnia 23 lutego 
2023r. 

9.  Jeżeli ze względów podatkowych niezbędne będzie uzyskanie dalszych danych, w tym w 
numeru NIP i informacji o właściwym naczelniku urzędu skarbowego, wówczas niepodanie 
danych w terminie 14 dni od dnia wezwania oznacza rezygnację z nagrody. 
  

§6 Postępowanie reklamacyjne 
1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do 1 marca 2023 r., przy czym decyduje data 
wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom 
Konkursu. 
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres Mini 
Melts Sp. z o. o. ul. Królowej Jadwigi 281, 30-198 Kraków z dopiskiem „Reklamacja” i 
powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, 
którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania. Prosimy również (w miarę możliwości) o 
przesłanie treści reklamacji na adres skrzynki e-mail: info@minimelts.pl i zawarcie w treści 
reklamacji adresu e-mail do udzielenia odpowiedzi również w wersji elektronicznej oraz 
zawarcie treści zgody na wysyłkę odpowiedzi na adres e-mail przez Organizatora. 
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora. 
4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Reklamacji za 
pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty 
otrzymania reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź może również być wysłana w 
formie wiadomości elektronicznej, na adres e-mail jeśli osoba zgłaszająca reklamację 
wyrazi zgodę na taką formę. 
5. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem 
powszechnym. 

§7 Ochrona danych osobowych 
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
regulującego kwestie ochrony danych osobowych (dalej RODO) przekazujemy Pani/Panu 
wymagane przez prawo informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: 
Mini Melts Sp. z o.o. 30-234 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 281, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000621848, kapitał zakładowy 60.000 zł, NIP 6772404019, 
2. Z Administratorem można kontaktować się drogą mailową na adres: biuro@minimelts.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia udziału w konkursie 
i ewentualnym przekazaniu nagród. Rodzaj przekazywanych danych określa Regulamin 
konkursu. 
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda. Niewyrażenie zgody 
spowoduje, że nie będzie Pani/Pan miał możliwości wzięcia udziału w konkursie. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu oraz przez 
okres 5 lat od jego zakończenia. 



6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pan danych osobowych ma Pani/Pan prawo do: 
a)       żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
b)      żądania sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia w zakresie 

przewidzianym przez przepisy RODO (art. 17, art. 18 i art. 19). 
c)       wniesienia sprzeciwu, 
d)      złożenia wniosku o przeniesienie danych, 
e)      wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 
7. W każdym czasie może Pani/Pan zgodę wycofać. Wówczas Administrator niezwłocznie 
zaprzestanie wykorzystywania danych osobowych, jednakże nie będzie Pani/Pan miał 
możliwości udziału w konkursie. Jeżeli jednak otrzyma Pani/Pan od Administratora 
Nagrodę, wówczas Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe niezbędne 
do celów podatkowych przez okres przez jaki ma obowiązek przechowywania 
dokumentacji podatkowej. 
8. Żądanie dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, przeniesienia, wycofania 
zgody należy składać do Administratora w sposób wskazanych w punkcie 2. 
9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące dla nas usługi 
informatyczne oraz księgowe.  
10. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Pani/Pana dane osobowe. 
  
  

§8 Postanowienia końcowe 
1.       Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu w 

siedzibie Organizatora i na stronie internetowej. 
2.       Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na postanowienia regulaminu konkursu i 

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celu przeprowadzenia konkursu. 
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie jest wymagane. 

3.       Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych: 
imię, nazwisko, pseudonim (jeśli jest), adres IP urządzenia końcowego, adres email 
(laureatów), numer telefonu (jeśli zostanie podany), wizerunek utrwalony na zdjęciu lub filmie, 
adres do korespondencji, jeśli podano. 

4.       W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do 
unieważnienia konkursu. 

5.       Kwestie nieuregulowane w regulaminie reguluje prawo polskie. 

  

  

  

 


