
REGULAMIN KONKURSU „Ślub bez wady wzroku”

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem konkursu pt. „Ślub bez wady 

wzroku” (zwanego dalej "Konkursem").  

2. Organizatorem Konkursu jest Optegra Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy 

Warszawskiej 1920 r. nr 18, 02-366 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004971, kapitał zakładowy w wysokości 9.295.000 

PLN, NIP 972-09-27-876, REGON 631284256, zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Organizator jest przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego.  

4. Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

5. Czas trwania Konkursu zostaje określony od dnia 15.03.2015 r. do dnia 02.04.2016 r.    

§2 Uczestnictwo w Konkursie

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

zdolność do czynności prawnych, która w miesiącach od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 

r. planuje ślub.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub członkowie najbliższej 

rodziny tych pracowników oraz ich małżonkowie, jak również inne osoby współpracujące przy 

organizacji Konkursu.  

3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego 

uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku do 

którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.  

§3 Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Aby  wziąć  udział  w  Konkursie  należy w terminie 15.03-2.04.2016r.: 

przesłać na adres mailowy konkurs@optegra.com.pl pracę konkursową w postaci swojego zdjęcia 

w dowolnej białej lub ecru sukni ślubnej i w okularach oraz odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego 

właśnie Ty powinnaś wygrać w konkursie?”.  Przy czym, odpowiedź na pytanie nie może 

przekraczać 3 zdań.

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków 

niniejszego Regulaminu. Przez wysłanie zgłoszenia do Konkursu uczestnik akceptuje treść 
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Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia Konkursu.

4. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne

i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych, które są przejawem jego 

własnej indywidualnej twórczości i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń 

podmiotów trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się 

niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym, osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku 

ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz 

oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody.

Ponadto, w  sytuacji, o  której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu.

5. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i 

terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z 

jego pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem na

wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i 

mikrokopiowanie;

b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od 

formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów,  wydań  oraz 

egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po 

produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania 

w inny sposób;

c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb 

eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w 

części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

d. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub 

identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz 

wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do 

standardu, systemu i formatu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, 

przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po 

utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;

e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnym: elektronicznym, cyfrowym itp. kanale 

komunikacji publicznej;

f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. 

Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia 



na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych 

powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej, a także zezwolenia na udzielenie 

wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub 

całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub 

skondensowanej). Uczestnik Konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na 

udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej. Uczestnik 

konkursu wyraża zgodę, aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do konkursu

była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora 

wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w  polach  eksploatacji.

6. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w 

Konkursie.

§4  Zasady wyłonienia zwycięzcy i oferowane nagrody

1. Zgłoszenia przesłane na adres mailowy konkurs@optegra.com.pl będą oceniane przez jury, w

skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora.  

2. Jury wyłoni 2 laureatów Konkursu, biorąc pod uwagę wymogi określone w niniejszym 

Regulaminie. Jury powiadomi laureatów o wygranej, wysyłając maila zwrotnego do Uczestnika 

Konkursu, na adres mailowy, z którego dokonano zgłoszenia. Warunkiem przyznania nagrody 

będzie odpowiedź na tę wiadomość pod wskazany w niej adres mailowy oraz spełnienie 

pozostałych wymogów uzyskania realizacji nagrody, wskazanych w niniejszym Regulaminie.  

3. Termin ogłoszenia zwycięzców to: 15.04.2016 r.

Lista laureatów, zawierająca imię i nazwisko, zostanie zamieszczona przez Organizatora na 

stronach portalu internetowego www.slubnaglowie.pl.

4. Nagrodą w konkursie jest:

a. Wizyta kwalifikacyjna do zabiegu Lentivu®, mikrosoczewkowej korekcji wzroku w 

wybranej klinice Optegra oraz – w razie pozytywnej kwalifikacji ‐ przeprowadzenie zabiegu 

Lentivu®, mikrosoczewkowej korekcji wzroku w wybranej klinice Optegra, realizującej 

powyższy zabieg. Zabieg zostanie poprzedzony wizytą kwalifikacyjną do zabiegu 

w wybranej klinice Optegra. Wizyta kwalifikacyjna do zabiegu i zabieg Lentivu® są przeznaczone 

dla osób pełnoletnich, z krótkowzrocznością (od -0,75 do -10 dioptrii) lub astygmatyzmem (do 5,0 

D).

W przypadku wygranej w Konkursie, Uczestnik zobowiązuje się do poinformowania o 

pomyślnie przeprowadzonym zabiegu Lentivu® na swoim profilu w portalu 

społecznościowym Facebook.

b. jednorazowa plenerowa sesja fotograficzna realizowana z okazji ślubu laureata Konkursu, 
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przy czym termin sesji zostanie osobno ustalony i uzgodniony z Organizatorem.

5. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu 

zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego z tytułu wygranej w konkursie o wartości 

przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody, którego uiszczenie 

Organizatorowi w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej, jest 

warunkiem koniecznym do otrzymania nagrody. Zwycięzca zostanie powiadomiony przez 

Organizatora o zasadach zapłaty podatku dochodowego. Nieopłacenie podatku od nagród w w/w 

terminie oznacza dyskwalifikację z Konkursu i w konsekwencji utratę prawa do nagrody, która to 

nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata Konkursu.

6. Warunkiem otrzymania nagród jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień

niniejszego  Regulaminu.  

§5  Odbiór  nagrody

1. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.  

2. Warunkiem uprawniającym do odebrania nagrody jest rezerwacja Wizyty kwalifikacyjnej do 

zabiegu Lentivu® poprzez jeden z wybranych sposobów rezerwacji do dnia 30.04.2016 oraz 

odbycie Wizyty kwalifikacyjnej nie później niż do dn. 31.05.2016:

a. pod numerem telefonu 222 466 122 (koszt połączenia według taryfy operatora)

b. wysłanie formularza znajdującego się na stronie www.optegra.com.pl i otrzymanie potwierdzenia

 miejsca, daty i godziny wizyty od Optegra Polska

c. bezpośrednią rejestrację w recepcji jednej z następujących klinik Optegra:

• klinika w Warszawie, adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 18,

• klinika we Wrocławiu, adres: ul. Powstańców Śląskich 73‐95,

• klinika w Poznaniu, adres: ul. Abpa. A. Baraniaka 88,

• klinika w Szczecinie, adres: ul. Mickiewicza 140,

przy czym ww. kliniki przyjmują zapisy w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 20:00.  

3. W przypadku uzasadnionego medycznie braku kwalifikacji do zabiegu mikrosoczewkowej 

korekcji wzroku, Optegra Polska uprawniona jest do odmowy wykonania takiego zabiegu bez 

żadnych negatywnych konsekwencji, w tym wobec Organizatora. W przypadku braku kwalifikacji 

do zabiegu Lentivu®, lecz pozytywnej kwalifikacji do innej metody korekcji wzroku dostępnej w 

klinikach Optegra, zwycięzca Konkursu może we własnym zakresie i na własny koszt wykonać je,  

na warunkach dostępnej oferty obowiązującej w Klinikach Optegra.



4. Uczestnik nie może przenieść prawa do odbioru przyznanych nagród na osoby trzecie, chyba że

Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.  

5. W przypadku niezrealizowania przez laureata nagrody w terminie wskazanym przez 

Organizatora nagroda przechodzi na własność Organizatora.

§6  Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej w

terminie do 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców Konkursu.

2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, jak   

również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład której wejdą 

przedstawiciele Organizatora.

4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla 

pocztowego nadania  reklamacji.

5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie 

później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub w formie 

elektronicznej, w zależności od formy złożonej reklamacji, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty 

rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza 

prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze 

postępowania sądowego.

§7  Postanowienia  końcowe

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie  www.slubnaglowie.pl oraz w  

siedzibie Organizatora.  

2. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w 

niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz 

przekazania laureatom nagród konkursowych, chyba że Uczestnik Konkursu wyrazi odrębną 

pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Dane 

osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie   

danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych 

osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Organizator. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane 

przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich 



usunięcia, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia realizację przyrzeczonych

w Konkursie nagród.

4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte 

w Regulaminie.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować 

będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919–921 Kodeksu Cywilnego.


