
REGULAMIN KONKURSU 

,,Era Influencera ” 

 

Przed przystąpieniem do Konkursu należy zapoznać się z poniższym Regulaminem Konkursu. O wyniku Kon-

kursu decydować będą nie tylko kryteria obiektywne, ale również ocenne (jak pomysłowość i kreatywność), 

podlegające ocenie przez Organizatora. 

 

W związku z tym, ze Konkurs skierowany jest do dzieci, warunkiem uczestnictwa w nim jest wyrażenie zgody 

przez rodzica na udział dziecka w Konkursie, połączonej z akceptacją warunków Konkursu. 

 

Artykuł 1 

Postanowienia ogólne 

1. Aleksander Pakulski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RABAN Aleksander Pakulski z 

siedzibą w Krakowie (31-044), ul. Grodzka 42 lok. 1, NIP: 521-352-55-51, zwany dalej „Organizato-

rem Konkursu” ogłasza niniejszym konkurs pod nazwą „Era Influencera" zwany dalej „Konkursem”. 

2. Konkurs jest organizowany przy udziale EPEE Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jagiellońska 29 a w 

Szczecinie [70-365] zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000204524 NIP 9552089043, wysokość ka-

pitału zakładowego spółki 62.500 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych),  zwaną dalej („EPEE”), 

jako współorganizatora Konkursu i dystrybutora gry planszowej „Era Influencera”, przy czym EPEE 

odpowiada jedynie za działania i obowiązki przypisane wprost do niej w Regulaminie. 

3. EPEE oraz serwis YouTube ponoszą odpowiedzialność za organizację i przeprowadzenie konkursu tyl-

ko w zakresie wskazanym wprost w Regulaminie; wyłączną odpowiedzialność w pozostałym zakresie 

ponosi Organizator Konkursu. 

4. Niniejszy regulamin określa zasady Konkursu, w tym uczestnictwa w Konkursie, rodzaj przyznawa-

nych nagród i sposób ich uzyskania przez Uczestników Konkursu. 

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora lub EPEE, członkowie ich organów za-

rządzających, podmioty i ich pracownicy współpracujący z nimi przy organizowaniu Konkursu, jak 

również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powino-

waci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający. 

7. Konkurs jest organizowany we współpracy z twórcą publikującym w serwisie YouTube: Dominikiem 

Rupińskim – link do kanału: https://www.youtube.com/channel/UCqFa_z-rytSOpL1xOeWlIOw. 

8. Informacje o Konkursie, jego zasadach i nagrodach w nim przewidzianych, zostaną zamieszczone na 

profilu YouTube Dominika Rupińskiego w filmie konkursowym (dalej: Film). 



9. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony na profilu YouTube Dominika Rupińskiego oraz w biurze 

Organizatora Konkursu pod adresem: ul. Kielecka 31a/3, 02-530 Warszawa (na każde żądanie 

Uczestnika Konkursu), a także na stronie internetowej EPEE pod adresem 

https://epee.pl/erainluencera. 

10. Osoba, która przystępuje do Konkursu, jest związana warunkami Regulaminu i go akceptuje poprzez 

przystąpienie do Konkursu. 

 

Artykuł 2 

Uczestnicy Konkursu 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba mieszkająca na terenie Rzeczpospoli-

tej Polskiej lub osoba powyżej 13 roku życia lub inna osoba z ograniczoną zdolnością do czynności 

prawnych posiadająca uprzednią zgodę ̨ przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, która 

spełni równocześnie następujące warunki (zwana dalej „Uczestnikiem Konkursu”): 

(a) jest zarejestrowana na portalu społecznościowym YouTube, Instagram, Tik Tok, Facebo-

ok lub Likee, 

(b) zaakceptuje postanowienia Regulaminu, poprzez udział w Konkursie, 

(c) wykona Zadanie konkursowe zgodnie z Regulaminem Konkursu,  

(d) dokona skutecznego Zgłoszenia konkursowego. 

3. Na żądanie Organizatora Konkursu, Uczestnik z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych 

przedstawi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie (Załącznik nr 1), a w razie braku 

przedstawienia takiej zgody w terminie 2 dni od otrzymania żądania, Zgłoszenie Konkursowe może 

być uznane za nieprawidłowe i niebiorące udziału w Konkursie. Organizator ma prawo żądania 

przedstawienia takiej zgody w dowolnym momencie, w tym także po powiadomieniu o wygranej. 

 

Artykuł 3 

Zasady Konkursu 

1. Udział w Konkursie polega na wykonaniu zadania polegającego na udostępnieniu w komentarzu pod 

Filmem, linku ze swoją publikacją udostępnioną na Instagramie, Tik Toku, YouTube, Facebook lub Likee. 

2. Publikacja polega na stworzeniu przez Uczestnika filmu zrealizowanego za pośrednictwem aplikacji dedy-

kowanej do gry planszowej „Era Influencera” np. Go Master Youtuber Edition, którego tematem będzie 

pokazanie kreatywnej odpowiedzi na ostatnie zadanie w grze „Era Influencera” (Film konkursowy). 

3. Zadanie konkursowe pojawi się na kanale Dominika Rupińskiego w serwisie YouTube w dniu 20.10.2020 

r. i będzie ono następujące: 

Zagraj w Erę Influencera i rozwiąż ostatnie zadanie z gry poprzez nagranie krótkiego filmu albo 

wykorzystaj ostatnie zadanie z gry „Era Influencera” przedstawione przez Dominika w Filmie. 



Nagrany film udostępnij na swoich na kanałach social media takich jak Tik Tok, YouTube, Insta-

gram, Facebook lub Likee. W komentarzu pod filmem Dominika zostaw link do Twojego Filmu 

Konkursowego. 

4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dokonanie Zgłoszenia konkursowego - w okresie obowiązy-

wania Konkursu. Prawidłowe Zgłoszenie konkursowe obejmuje: 

a. wykonanie Filmu konkursowego, 

b. umieszczenie hasztagu #erainfluencera oraz #epee w opisie Filmu konkursowego, 

c. udostępnienie Filmu konkursowego w komentarzu pod Filmem na profilu YouTube Dominika 

Rupińskiego (wykonanie Zadania konkursowego) 

d. przesłanie na adres poczty elektronicznej Organizatora Konkursu, tj. witaj@raban.media wiado-

mości e-mail z oświadczeniem o treści wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

Powyższe czynności składają się na Zgłoszenie Konkursowe. Niewykonanie którejkolwiek z czynności 

wskazanych powyżej skutkować będzie uznaniem Zgłoszenia Konkursowego za nieprawidłowe i niebiorą-

ce udziału w Konkursie. 

5. Termin na dokonanie Zgłoszenia konkursowego upływa dnia 31.12.2020 r. o godzinie 23:59.  

6. Zgłoszenia konkursowe przesłane po okresie obowiązywania Konkursu oraz Zgłoszenia Konkursowe nie-

kompletne, nie będą rozpatrywane. 

7. Każdy Uczestnik Konkursu może dokonać dowolną ilość Zgłoszeń konkursowych, jednak może wygrać 

maksymalnie jedną nagrodę. 

8. Film konkursowy Uczestnika Konkursu nie może być zgłoszony do innego konkursu w trakcie trwania 

niniejszego Konkursu. 

9. Zgłoszenie konkursowe może dotyczyć Filmu konkursowego, którego jedynym twórcą jest Uczestnik 

Konkursu, a wykonany Film konkursowy nie narusza dóbr osobistych, praw, w szczególności praw autor-

skich ani pokrewnych osób trzecich, w tym nie zawiera elementów mogących być uznanymi za wulgarne, 

niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub promujące alkohol, narkotyki, przemoc lub inne zacho-

wanie sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte normy, w szczególności ob-

rażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, itp. 

10. Organizator Konkursu może wykluczyć Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie w przypadku narusze-

nia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub niespełnienia jego warunków.  

11. Niedopuszczalne jest: 

a) naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w Konkursie profili 

osób trzecich oraz profili niezgodnych z Regulaminem; 

b) korzystanie z praw autorskich osób trzecich bez ich zgody; 

c) naruszanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu; 



d) podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami 

współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w 

Zgłoszeniach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp. 

 

 

Artykuł 4 

Rozstrzygnięcie konkursu i Nagrody 

1. Konkurs trwa od 20.10.2020 r. do 31.12.2020r. (okres trwania Konkursu). 

2. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator powoła trzyosobową komisję (zwa-

ną dalej Komisją), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana bę-

dzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez Uczestników i podej-

mowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich człon-

ków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów. 

3. Po upływie okresu obowiązywania Konkursu, Komisja przystąpi do wyłonienia Laureatów Konkursu, do 

których należeć będą autorzy 50 (pięćdziesięciu) najlepszych Filmów konkursowych. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że przy wyborze najlepszych Prac Konkursowych Komisja 

będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę pomysłowość i oryginalność wykonania Filmu 

konkursowego przez Uczestnika. Decyzje Komisji są ostateczne. Do uznania wykonanego Zadania kon-

kursowego za najlepsze nie ma znaczenia kolejność Zgłoszeń Konkursowych. 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15 stycznia 2021 roku. Wyniki Konkursu Organizator ogłosi w 

komentarzu pod Filmem Dominika Rupińskiego oraz pod zwycięskimi Filmami konkursowymi. 

6. Dla Laureatów Konkursu przewidziano następujące Nagrody ufundowane przez EPEE: 

a) 25 sztuk gier „Od słowa do słowa” o pojedynczej wartości 78,00 złotych netto (słownie: siedemdzie-

siąt osiem złotych netto), 

b) 25 sztuk gier „Do góry nogami” o pojedynczej wartości 92,00 złotych netto (słownie: dziewięćdziesiąt 

dwa złote netto). 

Każdy z Laureatów otrzyma jedną grę. 

7. Spośród Laureatów Konkursu, zostanie wyłoniony jeden Zwycięzca Konkursu, który otrzyma 

ufundowaną przez EPEE Nagrodę Specjalną, obejmującą: 

a) zaproszenie do nagrania wspólnego odcinka z Dominikiem Rupińskim, który następnie zostanie 

udostępniony na jego kanale YouTube (wartość 5.000,00 zł); 

b)  pokrycie kosztów przejazdu Zwycięzcy Konkursu wraz z opiekunem prawnym do miejsca realizacji 

Nagrody Specjalnej oraz kosztów ewentualnego noclegu; 

c) nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej 11,11% sumy kwot wskazanych w pkt. a) i b) (kwota 

przeznaczona na opłacenie podatku). 

Z tytułu nagrania wspólnego odcinka, Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie.  



8. Laureat Konkursu, któremu zostanie przyznana Nagroda, zobowiązany jest przesłać do Organizatora na 

adres mailowy: witaj@raban.media następujące dane: 

a) imię i nazwisko; 

b) adres do wysyłki nagrody i telefon kontaktowy. 

9. Nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia pro-

cesu zbierania danych kontaktowych do przekazania nagrody. 

10. W razie braku przekazania przez Laureata Konkursu danych, o których mowa w ust. 8 powyżej, w termi-

nie 7 dni od żądania Organizatora, Laureat traci uprawnienia do Nagrody.  

11. Laureat Konkursu nie ma prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu Nagrody, ani żądania jej 

zamiany na nagrodę innego rodzaju, ani cesji praw do Nagrody na rzecz osoby trzeciej. 

12. Za wydanie Nagród Laureatom odpowiedzialne jest EPEE jako współorganizator Konkursu i fundator 

Nagród. We wszelkich kwestiach związanych w przekazaniem Nagród należy kontaktować się z EPEE, z 

zastrzeżeniem postanowień ust. 13. 

13. W kwestiach związanych z realizacją Nagrody Specjalnej należy kontaktować się z Organizatorem kon-

kursu. 

 

Artykuł 5 

Ochrona Danych Osobowych 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. Kontakt z admini-

stratorem można uzyskać:  

a) osobiście lub listownie: pod w/w adresem Organizatora, 

b) pocztą elektroniczną pod adresem: witaj@raban.media 

c) telefonicznie pod numerem: +48 531 572 159. 

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz ich opiekunów prawnych (imię, nazwisko, pseudonim, adres 

email, nazwa profilu Tik Tok, YouTube, Instagram, Facebook lub Likee, adres do wysyłki, numer 

kontaktowy) będą wykorzystywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-

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

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  dla celów przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu weryfikacji 

spełnienia przez Uczestnika Konkursu wymogów, o których mowa w art. 2 Regulaminu, prawidłowego 

dostarczenia nagród, rozliczeń podatkowych wartości nagród w konkursie oraz ewentualnie rozpatrzenia 

reklamacji Uczestników Konkursu. 

3. Organizator Konkursu będzie przechowywał pełny zakres podanych danych osobowych Uczestnika w 

okresie trwania Konkursu i ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu, lecz nie później niż do dnia rozpatrze-

nia ewentualnej reklamacji Uczestnika, a także w minimalnym niezbędnym zakresie po tym dniu, tylko te 



dane osobowe, które są niezbędne Organizatorowi dla celów archiwalnych oraz rozliczeń podatkowych, 

w okresie jednakże nie dłuższym niż do dnia upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych Or-

ganizatora.  

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisa-

mi prawa, w tym w szczególności Organizator zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważ-

nionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepi-

sów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz 

może żądać zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, 

w przypadkach wskazanych przez obowiązujące prawo. Uczestnik ma prawo żądania kopii przetwarza-

nych danych. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz warunkuje uczestnictwo w Konkursie. Brak podania 

danych osobowych niezbędnych do kontaktu z Uczestnikiem lub weryfikacji jako Laureata Konkursu 

prowadzić będzie do odmowy przyznania Nagrody lub odmowy jej wydania. 

7. Dane osobowe mogą być przekazywane do przetwarzania fundatorowi Nagród tj. EPEE POLSKA Sp.  

z o.o. (na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych), w tym firmie kurierskiej doręczającej 

Nagrody dla Laureatów.  

8. Uczestnik ma prawo do złożenia skargi na przetwarzanie jego danych osobowych do organu ochrony 

danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Artykuł 6 

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem lub przesyłaniem informacji drogą elektroniczną 

należy składać w wiadomości e-mail pod adresem witaj@raban.media w terminie 14 dni od daty ogłosze-

nia wyników konkursu, o której mowa w art. 4 ust. 5 Regulaminu lub bezpośrednio do siedziby Organiza-

tora listem poleconym (z dopiskiem „Era Influencera”) na adres Raban Aleksander Krakowie (31-044), ul. 

Grodzka 42 lok 1, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 12 Regulaminu. 

2. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 14 dni od daty ich 

otrzymania. 

 

Artykuł 7 

Przechowywanie dokumentacji 

Dokumentacja związana z przeprowadzeniem Konkursu przechowywana będzie przez Organizatora Konkursu 

przez okres 1 roku od daty wyłonienia Laureatów Konkursu, poza dokumentacją księgowo-podatkową i ar-

chiwalną, która zgodnie z obowiązującym i przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuższy okres. 

 



Załącznik 1. 

-WZÓR OŚWIADCZENIA- 

 

Niniejszym oświadczam, że:/*jako rodzic Uczestnika Konkursu „ERA Influencera”: 

 zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuję jego treść a także wyrażam zgodę na 

przesłanie do mnie Nagrody przez Organizatora,  

 zapoznałem/am się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, określonymi w 

Regulaminie i w związku z tym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (przeka-

zanych w niniejszym oświadczeniu) /*oraz mojego dziecka - _____________________ , w celu reali-

zacji Konkursu; 

 *wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie; 

 wyrażam zgodę na bezpłatne zamieszczenie mojego Filmu konkursowego /*Filmu konkursowego 

mojego dziecka przez Organizatora na profilu YouTube Dominika Rupińskiego tj. udzielam Organiza-

torowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do Filmu konkursowego zgłoszonego w Konkursie, bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych, z prawem udzielania dalszej licencji, na następujących polach 

eksploatacji: (i) zwielokrotnianie dowolną techniką oraz (ii) publiczne udostępnianie w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Wyrażam również 

zgodę na dokonanie przez Organizatora Konkursu wszystkich czynności koniecznych dla udostępnie-

nia Filmu konkursowego, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych,  

do Internetu oraz obróbkę redakcyjną lub komputerową. Zezwalam Organizatorowi  

na dokonywanie opracowań Filmu konkursowego, rozporządzanie i korzystanie  

z opracowań Filmu konkursowego oraz na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowań 

Filmu konkursowego na polach eksploatacji wskazanych powyżej; 

 wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunku/*wizerunku mojego dziecka przez 

Organizatora na profilu YouTube Dominika Rupińskiego - w związku z udostępnionym Filmem kon-

kursowym lub przyjęciem Nagrody Specjalnej - bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 


