
Regulamin konkursu „Adresujemy marzenia” 

§ 1 Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady funkcjonowania, czas trwania i 

uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w konkursie pod nazwą „Adresujemy 

Marzenia”, procedurę reklamacyjną oraz obowiązki Organizatora („Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań, 
przy ul. Królowej Jadwigi 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568963, o kapitale zakładowym w wysokości 
1.510.000,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995 oraz REGON: 

362117960 („Organizator”) 

3. Organizator powierzył zrealizowanie Konkursu spółce HUMAN2HUMAN sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu, przy ul. Bastionowej 37, 61-663 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, o kapitale 
zakładowym w wysokości 20.100,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 

7811918451 oraz REGON: 362962247 („Organizator Wykonawczy”). 

4. Wszelkie czynności Organizatora opisane w Regulaminie mogą być realizowane przez 
Organizatora Wykonawczego. 

5. O r g a n i z a t o r p r o w a d z i K o n k u r s z a p oś r e d n i c t w e m s t r o n y i n t e r n e t o w e j 

adresujemymarzenia.otodom.pl   („Strona Konkursu”).  

6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem 
transgranicznego charakteru sieci Internet. 

7. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 KC w stosunku do 
Uczestników. 

8. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

9. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od dnia 2 listopada 2022 r. od godziny 12:00 do 

dnia 28 lutego 2023  r. do godz. 23:59 „Czas Trwania Konkursu”). 

10. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu Czasu Trwania Konkursu, o czym 
Organizator poinformuje w drodze ogłoszenia zamieszczonego za pośrednictwem Strony 
Konkursu najpóźniej na 24 godziny przed pierwotnym upływem Czasu Trwania Konkursu. 
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11. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą 
której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych oraz w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy. 

§ 2 Uczestnicy 

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe 
warunki: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na 
obywatelstwo, 

c) spełnia wymogi wskazane w niniejszym Regulaminie oraz spełnia warunki udziału w 

Konkursie opisane w § 3 poniżej. 

2. Osoba uczestnicząca w Konkursie, która spełnia łącznie powyższe warunki zwana jest dalej 

w treści Regulaminu „Uczestnikiem”. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające 
osobowości prawnej. 

4. Organizator ma prawo wezwać Uczestnika do udowodnienia (udokumentowania) spełniania 

warunków, o których mowa w § 2 ust. 1 powyżej. 

5. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów lub osoby zatrudnione u 
Organizatora lub Organizatora Wykonawczego lub w podmiotach z nimi powiązanych 

(zarówno pracownicy, jak i osoby zatrudnione w oparciu o umowę cywilnoprawną) oraz 
członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: 
wstępnych i zstępnych (niezależnie od stopnia pokrewieństwa), rodzeństwo, małżonków, 

rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

6. Uczestnik nie jest uprawniony do przenoszenia uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i 
obowiązków z nim związanych na inne osoby. 

§ 3 Przebieg Konkursu 

1. Aby wziąć Udział w Konkursie, Uczestnik musi spełnić łącznie następujące wymogi: 

1) w okresie od dnia 21 stycznia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. (tj. do ostatniego dnia 

przypadającego w Czasie Trwania Konkursu) zawrzeć z deweloperem (podmiotem 
trzecim) jedną z następujących umów w formie aktu notarialnego: 

a) umowę deweloperską,  

b) przedwstępną umowę sprzedaży, 

c) przedwstępną umowę przeniesienia własności nieruchomości, 
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- dotyczącą lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, znajdującego się w ofercie 
deweloperów na portalach otodom.pl lub obido.pl, należących do Organizatora, 

2) w Czasie Trwania Konkursu wypełnić i przesłać Organizatorowi formularz rejestracyjny 

dostępny na Stronie Konkursu, podając poprawne i aktualne dane Uczestnika, a także 
udzielić odpowiedzi na co najmniej jedno pytanie konkursowe zawarte w tym formularzu 
(w zależności od tego, czy oprócz możliwości wygrania Nagrody Głównej, Uczestnik chce 

również mieć możliwość wygrania Nagrody Miesiąca – na zasadach opisanych w § 4 
Regulaminu) 

3) w Czasie Trwania Konkursu: 

a) wygenerować i wydrukować dokument potwierdzenia zawarcia umowy, o której mowa 

w pkt 1 lit. a-c powyżej („Potwierdzenie”), 

b) uzyskać na Potwierdzeniu podpis dewelopera, z którym Uczestnik zawarł jedną z 
umów, o których mowa w pkt 1 lit. a-c powyżej, 

c) przesłać Organizatorowi na adres mailowy konkurs@otodom.pl skan Potwierdzenia 
podpisanego przez dewelopera  

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Spełnienie przez Uczestnika wszystkich warunków 

opisanych w ust. 1 powyżej jest równoznaczne z dokonaniem zgłoszenia udziału w Konkursie 

oraz akceptacją postanowień Regulaminu („Zgłoszenie”).  

3. Zgłoszenie nie może: 

1) naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego i dobrych obyczajów, w tym 
praw lub dóbr osobistych osób trzecich; 

2) zawierać treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić odbiorców w błąd, treści 

powszechnie uważanych za obraźliwe lub obsceniczne, wulgaryzmów, określeń mogących 
powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych oraz wskazujących na 
dyskryminację określonych osób lub grupy osób. 

4. Uczestnik może dokonać więcej niż jednego Zgłoszenia, przy czym jest to możliwe tylko w 
przypadku gdy Uczestnik zawarł więcej niż jedną umowę, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-c 
powyżej, w odniesieniu do różnych nieruchomości, nie wypowiedział ani nie odstąpił od nich, 

a także spełnił pozostałe warunki opisane w ust. 1. Liczba dokonanych przez Uczestnika 
Zgłoszeń nie może być większa niż liczba zawartych przez Uczestnika umów, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-c powyżej. 

5. Jeżeli Uczestnik prześle więcej niż jedno Zgłoszenie dotyczące tej samej nieruchomości, jak 
również gdy prześle kolejne Zgłoszenie (Zgłoszenia), które nie spełnia warunku, o którym 
mowa w ust. 4, takie kolejne Zgłoszenie (Zgłoszenia) zostanie odrzucone i nie będzie brało 

udziału w Konkursie.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikować Uczestnika, który: 

1) naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, 
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2) w związku z Konkursem naruszy przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikowania Uczestnika także wówczas, gdy 
zajdzie uzasadniona wątpliwość co do prawdziwości tożsamości Uczestnika lub innych 

przekazanych przez niego informacji odnośnie jego osoby lub spełnienia warunków 
uczestnictwa w Konkursie. 

11. Zdyskwalifikowany Uczestnik nie będzie brany pod uwagę przy rozstrzygnięciu wyników 

Konkursu. 

§ 4 Nagrody oraz zwycięzcy 

1. W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody: 

1) jedna nagroda w wysokości 100.000 PLN brutto (sto tysięcy złotych brutto) dla Uczestnika, 

który w ocenie Komisji Konkursowej najlepiej odpowie na Pytanie Konkursowe 1, tj. zajmie 

pierwsze miejsce w Konkursie („Nagroda Główna”), 

2) jedna nagroda w postaci vouchera na projekt, realizację i wyposażenie kuchni o wartości 

60.000 PLN brutto (sześćdziesiąt tysięcy złotych brutto) dla Uczestnika, który w ocenie 

Komisji Konkursowej prześle drugą najlepszą odpowiedź na Pytanie Konkursowe 1, tj. 

zajmie drugie miejsce w Konkursie („Nagroda II Stopnia”), 

3) trzy nagrody miesiąca w postaci pakietów wyposażanie kuchni marki Amica, każdy o 

wartości 15.000 zł brutto (piętnaście tysięcy złotych brutto), z których Organizator będzie 

przyznawał po jednej nagrodzie za najlepszą odpowiedź na Pytanie Konkursowe 2 (w 
ocenie Komisji Konkursowej) udzieloną w następujących miesiącach trwania Konkursu: 

listopad 2022 r., grudzień 2022 r. oraz  styczeń 2023 r. („Nagroda Miesiąca”). 

2. Fundatorem nagród są: 

1) Organizator – w odniesieniu do Nagrody Głównej  

2) spółka Decoroom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – w odniesieniu do Nagrody II 
Stopnia. 

3) Amica S.A z siedzibą we Wronkach – w odniesieniu do Nagród Miesiąca 

3. Aby móc otrzymać Nagrodę Główną lub Nagrodę II Stopnia, Uczestnik musi spełnić warunki 
udziału w Konkursie opisane w § 3 ust. 1 Regulaminu, w tym odpowiedzieć na następujące 
pytanie: 

„Jakie jest twoje największe marzenie związane z nowym mieszkaniem / domem” („Pytanie 

Konkursowe 1”) 
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4. Aby móc otrzymać Nagrodę Miesiąca w danym miesiącu, Uczestnik musi spełnić warunki 
udziału w Konkursie opisane w § 3 ust. 1 Regulaminu, w tym odpowiedzieć na następujące 
pytanie:  

„Jaką radę dałbyś poszukującym mieszkania, żeby proces zakupu był łatwiejszy i skuteczniejszy?” 

(„Pytanie Konkursowe 2”). 

5. Nadesłane przez Uczestnika odpowiedzi na Pytanie Konkursowe 1 oraz Pytanie Konkursowe 

2 (łącznie „Odpowiedzi”) będą podlegać ocenie przez powołaną przez Organizatora, 5-

osobową komisję konkursową, składającą się z pracowników lub współpracowników 
Organizatora, Organizatora Wykonawczego oraz fundatora Nagrody Miesiąca. Zadaniem tej 

komisji będzie dokonanie oceny Odpowiedzi nadesłanych przez Uczestników w oparciu o 
kryterium kreatywności oraz wybór najlepszych z nich, a także czuwanie nad prawidłowym 

przebiegiem Konkursu („Komisja konkursowa”). 

6. W oparciu o kryteria wskazane w ust. 5 powyżej, Komisja Konkursowa  wybierze: 

1) dwie (2) najlepsze odpowiedzi na Pytanie Konkursowe 1 i na tej podstawie wyłoni jednego 
(1) zwycięskiego Uczestnika, który otrzyma Nagrodę Główną oraz jednego (1) 

zwycięskiego Uczestnika, który otrzyma Nagrodę II Stopnia, 

2) po jednej (1) najlepszej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe 2: 

a) spośród Zgłoszeń, które wpłynęły do 30 listopadzie 2022 r. i na tej podstawie wyłoni 

jednego (1) zwycięskiego Uczestnika, który otrzyma Nagrodę Miesiąca w listopadzie 
2022 r., 

b) spośród Zgłoszeń, które wpłynęły do 31 grudnia 2022 r. i na tej podstawie wyłoni 

jednego (1) zwycięskiego Uczestnika, który otrzyma Nagrodę Miesiąca w grudniu 
2022 r. 

c) spośród Zgłoszeń, które wpłynęły do 31 stycznia 2023 r. i na tej podstawie wyłoni 

jednego (1) zwycięskiego Uczestnika, który otrzyma Nagrodę Miesiąca w styczniu 
2023 r. 

7. Wyłonienie zwycięskich Uczestników, którzy otrzymają Nagrodę Główną oraz Nagrodę II 

Stopnia nastąpi w terminie do dnia 16 marca 2023 r. O wygranej zwycięzcy Uczestnicy 
zostaną powiadomieni telefonicznie oraz za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej 
w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. 

8. Nagroda Główna zostanie wydana w formie przelewu kwoty pieniężnej na rachunek bankowy 
zwycięskiego Uczestnika. Uczestnik uprawniony do otrzymania Nagrody Głównej powinien w 
terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o wygranej wskazać dane do przekazania 

nagrody, a w szczególności wskazać numer swojego rachunku bankowego. 

9. Sposób i termin wydania Nagrody II Stopnia zostanie ustalony przez Fundatora Nagrody II 
Stopnia indywidualnie ze zwycięskim Uczestnikiem w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia 

zwycięskich Uczestników, o którym mowa w ust. 7 powyżej.  
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10. Wyłonienie zwycięskich Uczestników, którzy otrzymają Nagrodę Miesiąca nastąpi w 
następujących terminach: 

1) do dnia 14 grudnia 2022 r. – wyłonienie Uczestnika, który otrzyma Nagrodę Miesiąca za 

listopad 2022 r. 

2) do dnia 14 stycznia 2023 r. – wyłonienie Uczestnika, który otrzyma Nagrodę Miesiąca za 
grudzień 2022 r. 

3) do dnia 14 lutego 2023 r. – wyłonienie Uczestnika, który otrzyma Nagrodę Miesiąca za 
styczeń 2023 r. 

11. O wygranej Nagrody Miesiąca zwycięzcy Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie oraz 

za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej w terminie 3 dni od daty wskazanej w 
ust. 10 odpowiednio pkt 1-3 powyżej. Zwycięski Uczestnik powinien dokonać wyboru rodzaju i 
liczby towarów spośród asortymentu wymienionego na liście stanowiącej Załącznik nr 1 do 

Regulaminu. Zwycięski Uczestnik może wybrać maksymalnie po jednym (1) towarze z każdej 
kategorii asortymentu wskazanej w Załączniku nr 1 o maksymalnej łącznej wartości do 
15.000 PLN brutto (piętnaście tysięcy złotych brutto). 

12.  Wydanie Nagród dodatkowych nastąpi w terminie uzgodnionym przez Organizatora 
Wykonawczego z Uczestnikiem, nie później jednak niż do dnia 31 marca 2023 r. 

13. Przed wydaniem którejkolwiek z nagród, Organizator może poprosić zwycięskiego Uczestnika 

o okazanie lub przesłanie skanu sporządzonej w formie aktu notarialnego umowy, o której 
mowa w § 3 ust. 1 lit. a-c Regulaminu. W razie niespełnienia tej prośby przez zwycięskiego 
Uczestnika w terminie wskazanym przez Organizatora, Uczestnik ten nie będzie uprawniony 

do otrzymania nagrody. 

14. Lista zwycięzców ze wskazaniem imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości 
zostanie zamieszczona na Stronie Konkursu. 

15. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród (tj. 
Nagrody Głównej, Nagrody II Stopnia, Nagród Miesiąca), jak również zamiany nagród na inną 
rzecz, na ekwiwalent pieniężny, albo na jakikolwiek inny środek płatniczy lub nagrody innego 

rodzaju. Prawo do nagrody nie może zostać przeniesione na inną osobę. 

16. Nagroda nie jest przyznawana w związku z prowadzoną przez Zwycięzcę pozarolniczą 
działalnością gospodarczą. 

17. Udział Uczestnika w Konkursie oraz spełnienie zobowiązań Zwycięzcy, nie stanowi podstawy 
żądania zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia.  

18. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Do każdej nagrody 

przypisane jest dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 11,11% wartości nagrody 
(świadczenie dodatkowe). Dochód z tytułu uzyskanej w Konkursie nagrody uwzględniającej 
świadczenie dodatkowe podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w 

wysokości 10%. Organizator potrąci kwotę należnego podatku zryczałtowanego z kwoty 
świadczenia dodatkowego. 
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§ 5 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Dane osobowe obejmują 
dane podane przez Uczestnika, w tym w szczególności imię, nazwisko oraz adres e-mail. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 

„RODO”). 

2. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w postaci: imienia i nazwiska, 

nazwy dewelopera, nazwy inwestycji, nr lokalu, nr aktu notarialnego, datu zakupu 
nieruchomości, adresu e-mail, nr telefonu, adresu nieruchomości (miasto, ulica, nr lokalu, kod 
pocztowy), numeru aktu notarialnego oraz danych zawartych w tym akcie (w przypadku, o 

którym mowa w § 4 ust. 13 Regulaminu) i innych danych podane bezpośrednio przez 

Uczestnika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO w celach organizacji, przeprowadzenia 
i rozstrzygnięcia Konkursu a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku 

zwycięzkich Uczestników także w celu udostępnienia informacji o jej wynikach, wydania 
nagród oraz dla celów podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz 
f) RODO). W przypadku powstania roszczeń związanych z Konkursem, dane osobowe będą 

przetwarzane w celu ich dochodzenia lub obrony przed nimi. Dane przetwarzane będą przez 
czas niezbędny do wykonania wskazanych celów. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne do udziału w 

Konkursie oraz wydania i odbioru nagrody. 

4. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, do usunięcia, do sprzeciwu oraz do ich przenoszenia. W celu 

skorzystania z któregokolwiek z ww. praw Uczestnik powinien skontaktować się pisemnie na 
adres Organizatora lub drogą mailową na adres konkurs@otodom.pl. 

5. Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

6. Dane osobowe Uczestnika zostaną udostępnione Organizatorowi Wykonawczemu, któremu 
Organizator powierzył realizacje czynności związanych z przeprowadzeniem Konkursu i 

wydaniem nagrody i z którym Organizator zawrze odpowiednią umowę powierzenia 
przetwarzania danych. Przesyłane w ten sposób dane obejmują: imię i nazwisko, nazwę 
dewelopera, nazwę inwestycji, nr lokalu, nr aktu notarialnego, datę zakupu nieruchomości, 

adres e-mail, nr telefonu, adres nieruchomości (miasto, ulica, nr lokalu, kod pocztowy), numer 
aktu notarialnego oraz dane zawarte w tym akcie (w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 13 
Regulaminu)i inne dane podane bezpośrednio przez Uczestnika. 
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7. Dane osobowe zwycięskiego Uczestnika, który jest uprawniony do otrzymania Nagrody II 
Stopnia zostaną udostępnione fundatorowi Nagrody II Stopnia, tj. spółce Decoroom sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie.  

8. Uczestnicy Konkursu za pośrednictwem Strony Konkursowej mogą również wyrazić zgodę na 
przekazanie przez Organizatora ich danych do spółki Decoroom sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie dla celów realizacji przez tę spółkę marketingu bezpośredniego (w tym zakresie 

wymagane jest zaznaczenie odpowiedniego okienka pod formularzez zgłoszenia do 
Konkursu). 

9. W zakresie, o którym mowa w ust. 7 i 8 powyżej Organizator i fundator Nagrody II Stopnia 

występują w roli odrębnych administratorów w rozumieniu RODO. 

10. Dane osobowe mogą być udostępniane również innym podmiotom, z którymi Administrator 
zawarł umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, w 

szczególności firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, dostawcom usług 
księgowych, prawnych lub z zakresu rozwiązań IT, oraz organom administracji publicznej. 

11. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w 

polityce prywatności Organizatora dostępnej na stronie internetowej: https://pomoc.otodom.pl/
h c / p l / a r t i c l e s / 3 6 0 0 0 0 9 0 4 6 0 9 - P o l i t y k a - P r y w a t n o % C 5 % 9 B c i ?
_gl=1*1x0kfte*_ga*MTk0MTU0NDYwOC4xNjUyMzQ4NzMx*_ga_MNTL052JB4*MTY2Njc5O

DQ2MS4zLjAuMTY2Njc5ODQ2My41OC4wLjA.  

§ 6 Prawa autorskie 

1. Stosownie do postanowień art. 921 § 3 KC Organizator nabywa bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych pełne autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Odpowiedzi, co w 

szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Odpowiedzi – zapisywanie i wytwarzanie 
dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką druku, reprograficzną, magnetyczną 

lub cyfrową, 

2) w zakresie obrotu egzemplarzami Odpowiedzi – wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, 
użyczenie, najem lub dzierżawa egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi w sposób inny niż wskazany powyżej – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i 
reemitowanie, w tym za pośrednictwem satelity, publiczne udostępnianie Odpowiedzi 

w taki sposób, aby każdy mógł do niej mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym, rozpowszechnianie w prasie, na plakatach, w tym plakatach 
wielkoformatowych, wykorzystanie w drukach informacyjnych, reklamowych lub 

promocyjnych, w reklamie prowadzonej przy wykorzystaniu sieci Internet lub sieci 
telefonii komórkowej, wykorzystanie we wszelkich innych formach komunikacji, 
promocji lub reklamy. 
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2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmuje również prawo do sporządzania i 
korzystania z opracowań nagrodzonych Odpowiedzi. 

3. Niezależnie od postanowień powyższych, Uczestnik nadsyłając Odpowiedź wyraża 

nieodpłatną zgodę na jej opublikowanie na Stronie Konkursu w celach związanych z 
Konkursem, a w szczególności w celu prezentacji Odpowiedzi. 

4. Organizatorowi przysługuje praw do korzystania z Odpowiedzi anonimowo, a w szczególności 

bez konieczności wskazywania imienia i nazwiska Uczestnika będącego twórcą Odpowiedzi. 

5. Uczestnik nadsyłając Odpowiedź oświadcza, że jest jej wyłącznym twórcą, posiada pełne 
autorskie prawa majątkowe i osobiste do Odpowiedzi oraz że w Odpowiedzi nie zostały 

zawarte jakiekolwiek utwory osób trzecich. 

§ 7 Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą być 

zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu i opublikowania listy 
Zwycięzców zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty 
elektronicznej na adres: konkurs@otodom.pl albo w formie pisemnie pisemnej listem 

poleconym na adres korespondencyjny Organizatora: Grupa OLX sp. z o.o., ul. Królowej 
Jadwigi 43, 61-872 Poznań z dopiskiem „Konkurs Adresujemy Marzenia”. 

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres do kontaktu ze 

zgłaszającym (korespondencyjny lub e-mail), okoliczności uzasadniające reklamację, a także 
żądanie związane ze składaną reklamacją. 

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, 

Organizator zwróci się do Uczestnika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie 
dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez 
Organizatora, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje. 

4. Organizator rozpozna reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji 
przez Organizatora. 

5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika Konkursu 

pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika Konkursu. 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest na stronie w Czasie Trwania Konkursu oraz przez okres 7 dni od 
dnia jego rozstrzygnięcia zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu. 

2. Wszelkie zg łoszenia naruszenia zasad Konkursu należy kierować na adres 
konkurs@otodom.pl.  
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3. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają charakter reklamowy, natomiast wiążący 
charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. 

4. Wszystkie koszty związane z udziałem w Konkursie, w tym dostępem do Internetu będą 

ponoszone przez Uczestnika Konkursu. 

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne 
obowiązujące przepisy prawa. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na 
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a także prawdo do przerwania Konkursu 
lub jego wcześniejszego zakończenia.  

7. Lista załączników do Regulaminu: 

Załącznik nr 1 – lista wyposażenia Amica do wyboru przez zwycięzcę Nagrody Miesiąca 
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Załącznik nr 1 – lista wyposażenia Amica do wyboru przez zwycięzcę Nagrody Miesiąca 

Kategoria Rodzaj Wyposażenia Indeks Model

Piekarniki Piekarnik czarny 57893 ED975396BA+ X- TYPE STEAM 
P

Piekarnik inox 56920 ED37619X X-TYPE STEAM

Piekarnik biały 56918 ED37619W X-TYPE

Płyty 
grzewcze

Płyta gaz czarna 21145 PGCB6101AOB

Płyta gaz inox 21455 PGB6121ApR

Płyta ind czarna 21543 PI6541PHTSUNA 2.0

Płyta ind biała 23549 PI6140PWTK

Okapy Okap meblowy 119079
8

OMP6555BG

Okap kominowy czarny 119340
6

OKC6551BGS

Okap kominowy biały 119198
6

OKP6552SW

Okap kominowy inox 116096
5

OKC5111MI

Okap wyspowy czarny 119084
4

OWC4241BO

Okap wyspowy biały 119181
4

OWC4241OW

Okap teleskopowy czarny 119312
1

OTS6512I

Okap teleskopowy inox 116104
8

OTP6241I

Okap teleskopowy biały 116110
7

OTP6641WG

Okap uniwersalny czarny 116123
5

OSC5231B

Okap uniwersalny inox 119068
1

OSC5232I

Okap uniwersalny biały 116123
0

OSC6231W

Zmywarki Zmywarka FS 45 czarna 119124
6

DFM46C8EOiBH

Zmywarka FS 45 inox 119124
8

DFM48C9EONViID

Zmywarka FS 45 biała 119125
0

DFM46C8EOiWD

Zmywarka FS 60 czarna 119124
4

DFM66C8EOiBH
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Zmywarka FS 60 inox 119126
2

DFM68C9EONViID

Zmywarka FS 60 biała 119126
6

DFM62D7TOqWH

Zmywarka BI 45 119120
2

DIM480C10EBONSViD

Zmywarka BI 60 119118
8

DIM68C10EBONSViD

Lodówki Lodówka FS kombi pow. 180cm czarna 117147
3

FK3356.4GBDF

Lodówka FS kombi pow. 180cm inox 119318
8

FK3075.2DFX

Lodówka FS kombi pow. 180cm biała 119318
9

FK3075.2DF

Lodówka BI 119341
4

BK34051.6 DFZOL

Pralki Pralka classic 119139
7

WA1C714BLiSD

Pralka slim 119141
1

WA2S814BKiSVD

Kuchenki 
mikrofalowe

Mikrofala BI (pasująca do CBI) czarna 119325
2

AMMB25E3SGVB X-TYPE

Mikrofala BI (pasująca do CBI) inox 110316
8

AMMB25E2SGI X-TYPE

Mikrofala BI (pasująca do CBI) biała 110317
0

AMMB25E2SGW X-TYPE

Mikrofala FS czarna 119050
1

AMMF23E1GB

Mikrofala FS inox 110314
2

AMGF23E1GS

Mikrofala FS biała 110318
2

AMMF20E1W
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