
 

 

Regulamin konkursu „CCC Dance Challenge” 

 

 

 

§ 1 

[Postanowienia ogólne] 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się 

konkurs pod nazwą „CCC Dance Challenge” (zwany dalej: „Konkursem”).  

2. Organizatorem Konkursu jest 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stawki 2A, 

(00-193), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 

KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 9512085470, 

której kapitał zakładowy wynosi 4.238.962,00 złotych, opłacony w całości (zwana dalej 

„Organizatorem”).  

3. Fundatorem Nagród w Konkursie jest CCC.eu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Polkowicach przy ulicy Strefowej 6, (zwany dalej „Fundatorem”), zarejestrowana w 

Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 

we Wrocławiu Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS0000506139, NIP: 502-01-10-639. 

4. Operatorem Konkursu tj. podmiotem odpowiadającym za wydanie nagród konkursowych w 

imieniu Fundatora jest H2O spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy 

ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 65/16, (zwana dalej „Operatorem Konkursu ”), zarejestrowana 

w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000053379, NIP: 879-229-55-28. 

5. Organizator oraz Operator będą czuwać nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. 

6. Organizator Konkursu jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.  

7. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem i wyrazić 

zgodę na jego postanowienia. Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu stanowi 

podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, z zachowaniem praw nabytych 

Uczestnika.  

8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, 

zarządzany ani w jakikolwiek inny sposób powiązany z podmiotami zarządzającymi lub 

będącymi właścicielami serwisów społecznościowych Instagram i Facebook.  

9. Organizator Konkursu oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry 

losowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2019 

poz. 847 j.t. z późn zm.).  

10. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.  



 

 

11. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Rezygnacja z Konkursu odbywa się poprzez 

przesłanie jej na adres mailowy: konkursy@4fun.tv lub wskazany poniżej adres fizyczny 

Organizatora Konkursu z dopiskiem: „CCC Dance Challenge”. Uczestnik Konkursu może 

zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w każdym momencie.  

12. Kontakt z Organizatorem Konkursu może być prowadzony drogą elektroniczną na adres email 

Organizatora Konkursu: konkursy@4fun.tv, a w przypadku kwestii związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych na adres email: daneosobowe@4funmedia.pl. 

§ 2 

[Uczestnicy] 

1. Do udziału w Konkursie uprawnione są osoby fizyczne, które spełniają warunki określone w 

niniejszym Regulaminie, w szczególności: posiadają adres zamieszkania na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, są osobami pełnoletnimi oraz posiadają pełną zdolność do czynności 

prawnych dalej jako: „Uczestnicy Konkursu”. 

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Fundatora i Organizatora, a także podmioty i 

pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu 

Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy Operatora 

Konkursu biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie 

najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych 

osób. 

3. Każdy Uczestnik Konkursu może zostać Zwycięzca Konkursu tylko raz.  

 

§ 3 

[Zasady Konkursu] 

1. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Konkurs trwa od 22 sierpnia 2019 roku do 4 września 2019 roku, do godziny 23:59 i będzie 

podzielony na dwie tury konkursowe: 

a. I tura - od 22 sierpnia 2019 roku do 28 sierpnia 2019 roku do godziny 23:59; 

b. II tura - od 29 sierpnia 2019 roku do  4 września 2019 roku do godziny 23:59; 

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego, opisanego w ust. 4 

poniżej (dalej jako: "Zadania Konkursowe"). 

4. Zadanie Konkursowe polega na stworzeniu filmiku typu boomerang (nagranie automatycznie 

przewijane w przód i w tył), pokazującego krótki układ taneczny lub ruch taneczny w 

wykonaniu Uczestnika. Filmik może być nakręcony za pośrednictwem funkcji boomerang w 

aplikacji  społecznościowej portalu Instagram lub za pośrednictwem aplikacji boomerang, 

dedykowanej do tworzenia mini-filmików, które następnie można udostępniać na portalach 

społecznościowych.  Wykonane Zadanie Konkursowe należy zgłosić Organizatorowi za 

pośrednictwem strony www.4fun.tv lub poprzez chatbot na Messengerze na profilu 

Organizatora Konkursu na portalu Facebook (https://www.facebook.com/4FUN.TV/) 
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5. Każdy Uczestnik, może wykonać Zadanie Konkursowe więcej niż jeden raz przy czym nagrodę  

w Konkursie otrzymać może raz. Wielokrotne przesłanie tego samego zgłoszenia do Konkursu 

wysłane przez tego samego, będzie traktowane jako duplikat i zostanie usunięte z bazy 

zgłoszeń.  

6. Spośród Uczestników, którzy prawidłowo wykonają Zadanie Konkursowe, Jury Konkursowe 

wybierze najbardziej kreatywne odpowiedzi w każdej turze konkursowej.  

7. Organizator oświadcza, że po rozstrzygnięciu Konkursu zgłoszenia konkursowe wszystkich 

Zwycięzców Konkursu (zarówno Zwycięzców Nagrody I jak i II Stopnia) będą publikowane na 

kanałach social media (Facebook i Instagram) Fundatora Nagród i Organizatora Konkursu, a 

także na portalu www.4fun.tv. W związku z powyższym wzięcie udziału w Konkursie jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na filmiku 

zgłoszonym jako Zadanie Konkursowe w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 j.t. z późn. zm.), a także 

udzieleniem Fundatorowi i Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na 

wykorzystywanie zgłoszeń konkursowych w całości lub we fragmencie, we wskazanym 

powyżej zakresie.  

8. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia lub niedopuszczenia do udziału w 

Konkursie zgłoszeń, które w jakikolwiek sposób będą: 

a) naruszały obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego; 

b) wzywały do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej; 

c) zawierały treści pornograficzne; 

d) propagowały przemoc, faszyzm, nazizm i komunizm; 

e) obrażały uczucia religijne; 

f) zawierały wulgaryzmy lub inne jakiekolwiek obraźliwe sformułowania; 

g) naruszały prawa osób trzecich. 

 

§ 4 

[Jury Konkursowe] 

1. Zgłoszenia konkursowe oceniane będą przez Jury Konkursowe, składające się z trojga 

profesjonalnych tancerzy, wytypowanych przez Fundatora. Posiedzenia Jury Konkursowego są 

tajne, a werdykty ostateczne. 

2. Kryteriami wyboru zwycięskich zgłoszeń będą: oryginalność, nietuzinkowość, pomysłowość, 

kreatywność. 

3. Każdy Zwycięzca zostanie indywidualnie powiadomiony przez Organizatora o wygranej w 

terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. W przypadku nadesłania zgłoszenia  za 

pośrednictwem chatbota - kontakt nastąpi za pośrednictwem portalu Facebook, natomiast w 

przypadku zgłoszenia przez portal www.4fun.tv - kontakt nastąpi za pośrednictwem 

wiadomości e-mail.  
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§ 5 

[Nagrody] 

1. Po zakończeniu każdej tury konkursu wyłoniony zostanie jeden Zwycięzca Nagrody I Stopnia 

oraz trzydziestu Zwycięzców Nagrody II Stopnia. Przez cały okres trwania Konkursu 

wyłonionych zostanie dwóch Zwycięzców Nagrody I Stopnia oraz sześćdziesięciu Zwycięzców 

Nagrody II Stopnia. 

2. Nagrodę I Stopnia będzie stanowiła przedpłacona karta podarunkowa Edenred Mastercard o 

wartości 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych netto, którą Zwycięzca będzie mógł przeznaczyć 

między innymi na rozwijanie swojej tanecznej pasji. 

3. Nagrodę II Stopnia będzie stanowił przedpłacony voucher o wartości 200 (słownie: dwieście) 

złotych, który może zostać zrealizowany w trakcie zakupów w salonach Fundatora - CCC.  

4. Jezėli przepisy prawa przewiduja ̨ powstanie obowiaz̨ku podatkowego zależnie od wartości 

Nagrody, to Operator pokrywa koszt podatku od Nagród w wysokości 11,11% wartości 

Nagrody. W takim przypadku czes̨ć ́nagrody, stanowiac̨a dodana ̨kwote ̨pieniez̨ṅa,̨ nie zostanie 

wypłacona Zwyciez̨cy, lecz pobrana przez Operatora, przed wydaniem Zwyciez̨cy Nagrody, jako 

10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łac̨znej wartosći Nagrody, o którym mowa w art. 

30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1387 j.t. z późn. zm.) 

5. Za pobranie od Zwycięzców i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest Operator 

Konkursu.  

6. Zwycięzcy Nagród zobowiązują się przed odebraniem Nagrody przekazać Operatorowi 

Konkursu prawidłowe i kompletne dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia deklaracji 

związanej z należnym podatkiem.  

7. W przypadku nieprzekazania danych, o których mowa powyżej, Organizator Konkursu będzie 

upoważniony do odmowy wydania Nagrody. 

8. Nagrody konkursowe nie podlegają wymianie na gotówkę, ani jakiekolwiek inne rzeczy. 

 

§ 6 

[Wydanie Nagrody] 

1. Każdy ze Zwycięzców, zostanie poproszony o podanie imienia, nazwiska, adresu do 

korespondencji, na który zostanie wysłana Nagroda, a także numeru telefonu kontaktowego. 

2. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub przesyłki 

kurierskiej do rąk własnych, za potwierdzeniem tożsamości Zwycięzcy. 

3. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji zwrotnej z danymi 

kontaktowymi Zwycięzcy.   

4. Operator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany przez Zwycięzcę adres. W 

przypadku zwrotu przesyłki zaadresowanej zgodnie z danymi podanymi przez Zwycięzcę, 

Nagroda ulega przepadkowi i pozostaje do dyspozycji Organizatora.  



 

 

5. Nagrody są wysyłane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest możliwa ich 

wysyłka poza granice kraju. 

 

§ 7 

[Dane osobowe] 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w Konkursie jest 

Organizator, tj. 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stawki 2A, (00-193), wpisana 

do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 9512085470, której kapitał zakładowy 

wynosi 4.238.962,00 złotych, opłacony w całości, w następującym zakresie: 

a. w celach niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia konkursu, wyłonienia 

Zwycięzców Konkursu, przyznania Nagród, zapewnienia prawidłowego przebiegu 

Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz dochodzenia, ustalenia i obrony 

roszczeń związanych z Konkursem, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w  sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o  ochronie danych), dalej jako: „RODO”; 

b. w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Organizatorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora prosimy o 

kontakt w formie pisemnej pod adresem: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa lub w formie 

elektronicznej pod adresem: daneosobowe@4funmedia.pl. 

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w Konkursie jest 

także Fundator Nagród, tj. CCC.eu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Polkowicach przy ulicy Strefowej 6, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000506139, NIP: 502-01-10-

639, w następującym zakresie: w celach niezbędnych do wyłonienia Zwycięzców Konkursu oraz 

przyznania i wysyłki Nagród, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Fundatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundatora Nagród 

prosimy o kontakt w formie pisemnej pod adresem: ul. Strefowa 6,  59-101 Polkowice lub w 

formie elektronicznej pod adresem: iod@ccc.eu. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

6. Organizatora będzie przetwarzał dane osobowe przez okres trwania Konkursu oraz przez okres 

trwania ewentualnych postępowań reklamacyjnych, a po tym okresie przez okres 

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Organizatorze, to dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu wynikający 
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z  powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa 

podatkowego. 

7. Fundator Nagród będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do wyłonienia 

Zwycięzców Konkursu. 

8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem w 

zakresie obsługi Konkursu, w szczególności Operator Konkursu, podmioty świadczące usługi 

informatyczne, agencje marketingowe, firmy kurierskie. 

9. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz 

usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych.  

10. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy 

prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

 

§ 8 

[Postępowanie reklamacyjne] 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem 

poleconym na adres Organizatora. 

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji.  

3. Reklamacja powinna zawierać datę, dane osoby składającej (imię, nazwisko, adres do 

korespondencji), opis przedmiotu reklamacji oraz szczegółowe uzasadnienie. 

4. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację w 

terminie 21 dni od dnia doręczenia reklamacji litem poleconym.  

5. Uczestnik ma prawo do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych, wynikających z 

powszechnie obowiązującego prawa.  

 

§ 9 

[Postanowienia końcowe] 

1. Każdy Uczestnik przystępujący do Konkursu jest zobowiązany do akceptacji niniejszego 

Regulaminu, który został opublikowany na profilu Organizatora Konkursu.  

2. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i przebieg Konkursu.  

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu i potwierdza, że spełnia 

wszelkie warunki określone w Regulaminie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w 

przypadku zmiany obowiązującego prawa. O każdej zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną 

powiadomieni za pośrednictwem profilu Organizatora Konkursu. Uczestnik ma prawo do 



 

 

wycofania uczestnictwa w Konkursie z zachowaniem praw nabytych w terminie 3 (słownie: 

trzech) dni od dnia zawiadomienia Uczestnika o zmianie Regulaminu. Po upływie tego okresu 

uważa się, że Uczestnik zaakceptował zmiany Regulaminu. 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby 

uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. W 

tym celu Organizator Konkursu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych 

oświadczeń.  

6. Organizator zapewnia, że wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszym Konkursem 

będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego 

rozstrzygnięcia, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny. 

7. W związku z obowiązkiem informacyjnym ciążącym na Organizatorze Konkursu, Organizator 

Konkursu informuje, że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest 

platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów drogą elektroniczną pomiędzy 

konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR 

stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową służącą do pozasądowego 

rozstrzygnięcia sporów dotyczących towarów lub usług zakupionych przez Internet, których 

stroną jest Konsument zamieszkały w Unii Europejskiej. Organizator Konkursu informuje 

jednakże, że nie zobowiązuje się do korzystania z powyższej platformy ODR w związku z 

udziałem w Konkursie, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa.  

8. Organizator Konkursu informuje, że konsument może uzyskać bezpłatną pomoc  

w sprawie sporu pomiędzy konsumentem a Organizatorem Konkursu, zwracając się do 

powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań 

statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie 

Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości 

uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). 

9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://www.uokik.gov.pl/

