
Regulamin Konkursu  „Stwórz wakacyjną stylizację i wygraj wakacje marzeń”  

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. W okresie od 02 lipca 2017 r. do 30 lipca 2017 r. (włącznie) zostanie zorganizowany i przeprowadzony 

Konkurs, a XX lipca 2017 Jury Konkursu wyłoni zwycięzców. ("Wybór") 

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, warunki uczestnictwa oraz ramy 

czasowe Konkursu „Stwórz wakacyjną stylizację i wygraj wakacje marzeń” (zwany dalej „Konkurs”) 

3. Organizatorem Konkursu jest spółka Zalando SE ( „Zalando”) z siedzibą przy Tamara-Danz-Straße 1, 

10243 Berlin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Charlottenburg Berlin pod numerem HRB 158855 B. 

4. Sponsorem nagród w konkursie w formie voucherów do wykorzystania w Travelplanet.pl jest 

Travelplanet.pl SA (zwana dalej „Travelplanet.pl”) z siedzibą przy ul. Ostrowskiego 9, 52-238 Wrocław, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000055057, NIP 897-16-52-554, 

REGON932281575 o kapitale zakładowym 12.040.147,00 zł.Sponsorem nagród w konkursie w formie 

voucherów do wykorzystania na stronie zalando.pl jest Zalando SA (zwana dalej „Zalando”) z siedzibą 

przy ul. Tamara-Danz-Str 1, 10243 Berlin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Charlottenburg Berlin pod nr HRB 158855B, ID podatku obrotowego DE 260543043, o kapitale 

zakładowym 110.440,00 EUR.  

4. Konkurs jest organizowany na terenie Polski za pośrednictwem strony internetowej „Co zabrać na 

wakacje?” pod adresem https://www.zalando.pl/co-zabrac-na-wakacje (zwanej dalej „Stroną 

internetową”) 

5. Celem Konkursu jest wybranie 6 zwycięzców w Polsce.  Zadanie konkursowe polega na stworzeniu 

własnej stylizacji modowej z produktów dostępnych na stronie www.zalando.pl i wskazanie kierunku 

wakacyjnego z oferty Travelplanet.pl, do którego klimatu nawiązuje stylizacja.  Stylizację oraz wybrany 

kierunek podróży należy przesłać w formie kolażu, wraz z uzasadnieniem wyboru na adres konkurs-

travelplanet@zalando.pl w terminie trwania konkursu. Nagroda zostanie przyznana przez Jury konkursu 

zgodnie z postanowieniami § 3 poniżej. 

9. Informacje dotyczące nagrody oraz zadanie konkursowe uwzględnione w Konkursie zostają 

automatyczne włączone do Regulaminu z chwilą umieszczenia ich na stronie internetowej. 

10. Niniejszy Regulamin oraz dodatkowe informacje dotyczące Konkursu można znaleźć na stronie 

internetowej. 

11. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady, warunki uczestnictwa oraz 

ramy czasowe Konkursu. 

12. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie organów zarządzających Zalando ani pracownicy 

Zalando oraz członkowie ich najbliższych rodzin, a także podmioty i pracownicy partnerów 
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współpracujących z Zalando oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny 

danej osoby uznaje się jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka/małżonkę oraz osoby 

pozostające z nią w stosunku przysposobienia. 

13. Zalando zastrzega sobie prawo do przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z 

niniejszego Regulaminu na podmioty trzecie, w tym w szczególności na swoje spółki dominujące, 

zależne, powiązane lub na swoich następców prawnych. 

 

§ 2 Zasady udziału w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, posiada miejsce 

zamieszkania w Polsce i pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem” lub łącznie 

„Uczestnikami”). 

2.  Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest do wykonania zadania konkursowego 

(dalej „Zadanie konkursowe”), na które składa się:  

- Stworzenie własnej stylizacji modowej z produktów dostępnych na stronie www.zalando.pl i 

wskazanie kierunku wakacyjnego z oferty Travelplanet.pl, do którego klimatu nawiązuje stylizacja; 

stylizacja powinna być stworzona w formie kolażu i zawierać uzasadnienie wyboru wykorzystanych 

przez Uczestnika produktów ze strony zalando.pl oraz kierunku wakacyjnego z oferty Travelplanet.pl  

- przesłanie przygotowanej przez siebie stylizacji wraz ze wskazanym kierunkiem wakacyjnym, do 

którego nawiązuje stylizacja, na adres: konkurs-travelplanet@zalando.pl w terminie trwania konkursu 

3. Poprzez zgłoszenie do Konkursu, czyli wykonanie Zadania Konkursowego Uczestnicy automatycznie 

akceptują niniejszy Regulamin. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w Polsce. 

5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz. 

6. Zalando zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika bez podania przyczyny. W takim 

przypadku, zdyskwalifikowany Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie. 

7. Uczestnicy wykorzystujący bezprawne lub podstępne środki w celu manipulowania systemem w taki 

sposób, aby uzyskać dla siebie przewagę konkurencyjną zostaną wyłączeni z Konkursu. W takim 

przypadku, Zwycięzca (jak zdefiniowany poniżej) utraci prawo do Nagrody (jak zdefiniowana poniżej), 

przy czym prawo to może zostać przywrócone, jeśli okaże się to konieczne. 

8. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik nie ma obowiązku dokonywania zakupów w Zalando. 

9. Dokonanie zakupu lub zarejestrowanie się jako odbiorca Newslettera Zalando nie zwiększa szans 

Uczestnika na wygraną. 
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§ 3 Przebieg Konkursu 

1. W Konkursie Uczestnicy mogą zdobyć 1 nagrodę główną lub 5  zestawów nagród pocieszenia zgodnie 

z § 1.6 powyżej. 

2. W czasie trwania Konkursu od 2 lipca 2017 do 30 lipca 2017 r. (włącznie) informacja o „Konkursie 

Zalando x Travelplanet.pl” będzie upubliczniona na stronie internetowej https://www.zalando.pl/co-

zabrac-na-wakacje wraz z opisem Konkursu. 

3. Odpowiedzi konkursowe powinny zostać przesłane do godziny 23:59 dnia 30 lipca 2017 roku. 

4. Proces wybierania zwycięzcy składa się z 1 etapu. Trzyosobowe Jury wyłonione przez Zalando dokona 

niezależnej oceny Zadań Konkursowych nadesłanych przez Uczestników  oceni  je według kryteriów 

kreatywności i poprawności i wybierze, 6 Uczestników , którzy (zwani dalej „Zwycięzcami”). 

5. Ocena zgłoszeń Uczestników w Konkursie oraz wybór Zwycięzców należy do wyłącznej decyzji Jury 

Konkursu. 

6. Jury Konkursu zobowiązane jest wyłonić Zwycięzców Konkursu w terminie 7 (siedmiu) dni od daty 

zakończenia tego konkursu. 

7. W ciągu kolejnych 10 (dziesięciu) dni od wyłonienia Zwycięzcy przez „Jury Konkursu” zgodnie z §3.4 

powyżej, zostanie on poinformowany o wygranej drogą mailową. Zalando zastrzega sobie, że 

skontaktuje się wyłącznie ze Zwycięzcami konkursu. 

8. Jednocześnie Zwycięzca zobowiązuje się do odpisania na wiadomość Zalando w ciągu 24 godzin. 

Zalando zastrzega sobie, że wyniki mogą zostać również ogłoszone na oficjalnym Fan Page’u Zalando 

Polska na portalu Facebook.com. 

 

§  4 Nagrody  

1. Nagrody zostaną przekazane 6 Zwycięzcom Konkursu, których Zadania Konkursowe zostaną 

najlepiej ocenione przez jury Konkursu.  

2. Oceny Jury Konkursu są dobrowolne, ostateczne i nie podlegają kontroli, a czynności 

prowadzone przez Jury Konkursu objęte są tajemnicą.Na podstawie oceny jury powstanie 

ranking (zwany dalej „Ranking”), w którym za zajęcie poszczególnych miejsc Zwycięzcom będą 

przysługiwać następujące nagrody:  

- nagroda główna: 1 Voucher o wartości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy) do wykorzystania w 

Travelplanet.pl za zajęcie I Miejsca w Konkursie 

- nagrody pocieszenia w formie 5 zestawów (po jednym zestawie nagród dla każdego ze 

Zwycięzców) składających się z: jednego Vouchera o wartości 1 000 zł (słownie: tysiąc) do 
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wykorzystania w Travelplanet.pl oraz jednego vouchera o wartości 500 zł (słownie: pięćset)za 

zajęcie Miejsc II-VI. 

3. Vouchery Travelplanet.pl można wykorzystać za pośrednictwem strony www.travelplanet.pl, 

Salonów Podróży Travelplanet.pl oraz Telefonicznego Centrum Rezerwacji Travelplanet.pl. 

Szczegółowy regulamin realizacji voucherów znajduje się na stronie 

http://www.travelplanet.pl/karty-podarunkowe/. Vouchery Zalando można wykorzystać za 

pośrednictwem strony www.zalando.pl. 

4. Jeden Zwycięzca może otrzymać maksymalnie 1 Nagrodę. ( 1 nagrodę główną lub zestaw nagród 

pocieszenia). 

5. O zwycięstwie w Konkursie Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową. Wiadomość o 

wygranej zostanie wysłana przez Zalando na adres e-mail wskazany przez Zwycięzcę, z którego 

Zwycięzca przesłał Zadanie Konkursowe. 

6. Każdy ze Zwycięzców, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, zobowiązany jest do 

potwierdzenia otrzymania wiadomości o zwycięstwie w Konkursie w terminie 24 godzin od 

otrzymania informacji o wygranej oraz wskazania Zalando pełnych danych niezbędnych do 

przekazania Nagrody w terminie do 5 dni od dnia otrzymania informacji o wygranej.  

7. W przypadku niepodania przez Zwycięzcę Konkursu pełnych danych niezbędnych do przekazania 

Nagrody w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji od Organizatora, traci on/ona prawo do 

Nagrody, a jego Nagroda nie przysługuje żadnemu innemu Uczestnikowi. 

8. Nagrody zostaną wydane przez Travelplanet.pl i przesłane Uczestnikom Konkursu kurierem lub 

przesyłką wysłaną za pośrednictwem Poczty Polskiej na koszt Travelplanet.pl , na adres podany 

przez Zwycięzcę Konkursu w terminie najpóźniej 14 dni od daty otrzymania od Uczestnika 

danych teleadresowych.  

9. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną rzecz, ani świadczenie. 

10. Nagrody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.  

11. Równolegle z Nagrodą wskazaną w ust. 1 Zwycięzcy zostanie przyznana nagroda pieniężna o 

równowartości podatku, jaki Zwycięzca jest zobowiązany odprowadzić. Nagroda pieniężna 

zostanie potrącona przez Travelplanet.pl i odprowadzona, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

podatkowymi na konto bankowe właściwego Urzędu Skarbowego.  W celu realizacji przez 

Travelplanet.pl określonego w zdaniu poprzednim zobowiązania, Zwycięzca prześle Zalando, w 

terminie do 5 dni od dnia powiadomienia go o przyznaniu Nagrody, dane niezbędne do 

sporządzenia deklaracji podatkowej (imię, nazwisko, adres zameldowania, numer i seria dowodu 

osobistego, nr PESEL).  

12. Jeżeli okaże się, że Zwycięzcą jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w niniejszym 

Regulaminie lub której odpowiedź narusza prawa osób trzecich, Zwycięzca traci prawo do 

Nagrody, a jeżeli fakt ten zostanie ujawniony po przekazaniu Nagrody, Zwycięzca zobowiązany 

będzie do zapłaty kwoty stanowiącej równowartość Nagrody. 

 

 

§ 5 Wcześniejsze zakończenie Konkursu 

1. Zalando zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu z przyczyn od niej niezależnych, w dowolnym 

czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. W szczególności Zalando może odwołać Konkurs w 

http://www.travelplanet.pl/
http://www.travelplanet.pl/karty-podarunkowe/


przypadku wystąpienia problemów technicznych (np. wirusów komputerowych, manipulacji lub błędów 

sprzętu / oprogramowania) lub jeżeli ze względów prawnych należyte przeprowadzenie Konkursów nie 

będzie możliwe. W przypadku, gdy odwołanie Konkursu nastąpi z winy Uczestnika, Zalando może żądać 

odszkodowania za szkody wynikłe w związku z takim odwołaniem. 

2. Zalando nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione nieprawidłowości lub błędy w działaniu strony 

internetowej, w tym w szczególności spowodowane siłą wyższą lub problemami technicznymi, leżącymi 

po stronie dostawców dostępu do sieci Internet. 

 

 

§ 6 Ochrona danych osobowych 

1. Zalando jest administratorem danych osobowych Uczestników. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

3. Zgłoszenie się do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestników zgody na 

przechowywanie w dokumentacji Zalando przekazanych przez siebie danych osobowych. Uczestnicy 

zobowiązują się przekazać Zalando wszelkie dane wymagane do organizacji i przeprowadzenia Konkursu. 

4. Dane osobowe Uczestników mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z udziałem w 

Konkursie i dalszym jego rozwijaniem. 

5. Dane osobowe Uczestników będą zapisywane, wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z wszystkimi 

mającymi zastosowanie przepisami prawa. 

6. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane osobom trzecim, które nie uczestniczą w 

przeprowadzaniu lub zarządzaniu Konkursem. Dane mogą być ujawniane właściwym podmiotom 

publicznym zgodnie z wymogami ustawowymi. 

7. Dane osobowe są szyfrowane i przesyłane w sposób bezpieczny. Dotyczy to także wszystkich 

zamówień składanych na stronie internetowej oraz loginów klientów. Zalando wykorzystuje system 

szyfrowania SSL (Secure Socket Layer). W związku z tym, iż nie jest możliwe zapewnienie absolutnego 

bezpieczeństwa danych, Zalando wykorzystuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę 

swojej strony internetowej i innych systemów oraz ochronę danych osobowych przed ich utratą, 

zniszczeniem i bezprawnym wykorzystaniem lub dokonywaniem zmian, a także zabezpieczenie danych 

osobowych przed ich ujawnieniem osobom trzecim, nieupoważnionym do ich otrzymania. 

8. Przetwarzanie danych osobowych Zwycięzców Konkursu zostało powierzone Travelplanet.pl w celach 

związanych z przekazaniem nagród, sprawozdawczością podatkową  oraz księgową związaną z 

Konkursem. 

8. Na żądanie Uczestników, Zalando poinformuje ich o ich danych osobowych podanych podczas 

Konkursu i przechowywanych w systemie Zalando oraz poprawi, uzupełni lub usunie te dane zgodnie z 



żądaniem. W takim przypadku wystarczające będzie pisemne powiadomienie. Żądania zmian powinny 

być przesyłane do spółki Zalando SE, Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlin (Deutschland) lub na adres 

service@zalando.pl. Zalando zobowiązane będzie do rozpatrzenia żądania w możliwie najkrótszym 

terminie, chyba że nie będzie miała takiej możliwości. W takim przypadku Zalando usunie z systemu 

informacje danej osoby. 

 

 

§ 7 Odpowiedzialność za konkurs 

1. Uczestniczy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie treści zamieszczane w związku z 

Konkursem. 

2. Uczestnik, który udostępnił zdjęcie lub kolaż, zobowiązany jest zapewnić, że przekazany materiał jest 

jego autorstwa oraz, że nie jest on w żaden sposób nielegalny, obraźliwy lub krzywdzący oraz że nie 

stanowi zniesławienia osób trzecich. 

3. Publikacja reklam (ogłoszeń) lub materiałów promocyjnych jest zabroniona. 

4. Treści, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym Regulaminie będą usuwane bez 

wcześniejszego ostrzeżenia. 

5. Zalando nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestnika praw osób trzecich ani za 

związane z tym spory prawne. Zalando nie odpowiada także za związane z tym koszty prawne. 

 

 

§ 8 Odpowiedzialność 

1. Zalando zobowiązane jest dokładać uzasadnionych starań przy organizacji i zarządzaniu Konkursem. 

2. Zalando nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody wynikające z Konkursu, publikacji imienia 

i nazwiska Zwycięzcy ani z innego powodu. Zalando nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne pomyłki 

drukarskie lub błędy ortograficzne, ani za inne podobne błędy jakiegokolwiek rodzaju w umieszczonych 

materiałach. 

3. Zalando nie odpowiada za prawidłowość, błędy lub szkody powstałe podczas doręczania Nagrody 

pocztą ani za terminowość jej doręczenia. 

 

§ 9. Reklamacje 

1. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika i e-mail Uczestnika, jak również 

dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie. 

2. Reklamacje powinny zostać przesłane mailowo na adres service@zalando.pl.  



3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

 

§ 10 Pozostałe postanowienia 

1. Zalando działa zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi przeprowadzania Konkursu. 

2. Wszelkie wątpliwości powstałe w związku z postanowieniami niniejszego Regulaminu będą 

rozstrzygane przez Zalando. 

3. Zalando zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, bez podania 

przyczyny, we właściwy sposób przekazując Uczestnikom informacje i powiadomienia o takich zmianach. 

4. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego. 

 


