
REGULAMIN KONKURSU 

„Mistrzowie przytulania ” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki Konkursu prowadzonego pod nazwą „Mistrzowie przytulania” 

(„Konkurs”). Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i nast. Kodeksu Cywilnego. 

1.2. Organizatorem Konkursu jest Luba sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 4 lok. 294, 00-105 Warszawa 

(adres korespondencyjny: ul. Sosnkowskiego 71, 05-300 Mińsk Mazowiecki), wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 322903, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 701-03-96-457, kapitał zakładowy 50.000,00 

PLN, („Organizator”). Organizator jest jednocześnie fundatorem nagród przewidzianych w Konkursie.  

1.3. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ponadterytorialnego zasięgu 

Internetu. 

1.4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 13 lutego 2023 roku o godz. 19:00 i trwa do 20 lutego 2023 r. do godz. 19:00 

(„Czas trwania Konkursu”).  

1.5. Konkurs prowadzony jest w Internecie, przy pomocy konta Organizatora w serwisie Instagram prowadzonego pod 

nazwą @luba_naturalnie, pod adresem https://www.instagram.com/luba_naturalnie/ (dalej „Strona Konkursu”). 

Wszelkie komunikaty i ogłoszenia związane z Konkursem będą umieszczane na Stronie Konkursu. 

1.6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, powiązany, popierany ani administrowany przez serwis 

Instagram.com. Wszelkie informacje wymagane w ramach Konkursu udostępnianie są Administratorowi danych 

osobowych, o którym mowa w Regulaminie, a nie serwisowi Instagram.com. 

1.7. Celem Konkursu jest promocja marki Luba i produktów oznaczonych tą marką.  

2. UCZESTNICY KONKURSU 

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla każdej osoby fizycznej, zamieszkałej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która: 

2.1.1. jest zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Instagram.com; oraz 

2.1.2. „zaobserwowała” w rozumieniu serwisu Instagram.com konto Organizatora pod nazwą „@luba_naturalnie” 

(https://www.instagram.com/luba_naturalnie/); a także 

2.1.3. posiada co najmniej ograniczona zdolność do czynności prawnych w chwili zgłoszenia (co najmniej 13 lat). 

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione, świadczące usługi lub wykonujące dzieła lub zlecenia na 

zamówienie Organizatora lub innych podmiotów zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu, jak również 

członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny dla celów Regulaminu uznaje się wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

3. ZASADY KONKURSU 

3.1. Zadanie Konkursowe polega na:  

3.1.1. wykonaniu przez Uczestnika zdjęcia lub filmu, które będzie wizualną lub audiowizualną odpowiedzią na 

pytanie < Pokaż nam kto jest mistrzem przytulania w twoim domu?> (dalej „Praca Konkursowa”); 
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3.1.2. opublikowaniu swojej Pracy Konkursowej w formie relacji lub postu na swoim profilu w serwisie Instagram 

wraz z następującym oznaczeniem tejże publikacji : @lubanaturalnie #konkurs #lubatuli; 

3.1.3. zaproszeniu w formie komentarza co najmniej trzech „znajomych” z serwisu Instagram do udziału w 

Konkursie; 

- Łączne wykonanie wszystkich powyższych elementów stanowi wykonanie zadania konkursowego. Praca 

konkursowa nie może zawierać treści, wykluczających zgłoszenie zgodnie z pkt. 3.3. oraz musi być zgodna z 

wymaganiami technicznymi i warunkami prawnymi serwisu Instagram dla tych formatów) 

3.2. W Konkursie biorą udział wyłączne zgłoszenia dokonane w Czasie trwania Konkursu. Aby dokonać zgłoszenia 

należy Zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu, wykonać Zadanie Konkursowe, w szczególności wolę 

uczestnictwa w Konkursie poprzez dokonanie oznaczeń zgodnie z pkt. 3.1.2. 

3.3. W Konkursie nie będą brały/brali udziału: 

3.3.1. zgłoszenia, które zawierają treści, których publikowanie jest sprzeczne z obowiązującym prawem lub 

zasadami współżycia społecznego, w szczególności zawierające treści lub elementy wulgarne, uważane 

powszechnie za obraźliwe, naruszające w inny sposób dobre obyczaje; naruszają prawa innych osób, w 

szczególności gdy zgłoszenie wykorzystuje dobra osobiste lub narusza w inny sposób prawa innych 

podmiotów; 

3.3.2. Uczestnicy których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Instagrama, w 

szczególności uczestników, którzy: podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego 

niezgodnie z zasadami Instagrama; podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami 

Instagrama kont osób trzecich; ingerują w mechanizm działania Konkursu; tworzą fikcyjne konta/profile w 

serwisie Instagram 

- Organizator nie ma obowiązku weryfikować zgłoszeń pod kątem spełnienia powyższych kryteriów, o ile nie 

poweźmie w tym zakresie uzasadnionych podejrzeń. 

3.4. W przypadku dokonania zgłoszenia przyjmuje się, że osoba zgłaszająca złożyła oświadczenie, że: 

3.4.1. akceptuje treść Regulaminu; 

3.4.2. jest osobą posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych; 

3.4.3. wyraża zgodę na opublikowanie na Stronie Konkursu oraz na koncie @luba_naturalnie jej danych w ramach 

publikacji listy laureatów Konkursu lub pretendentów do nagrody – w przypadku takiej publikacji; 

3.5. Każda osoba może dokonać dowolnej liczby zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że jeden uczestnik może być laureatem 

tylko jednej nagrody w Konkursie. 

3.6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dokonaniu zgłoszenia udziału w Konkursie, należy przez to rozumieć 

zarejestrowanie Zgłoszenia wykonania zadania konkursowego przez system informatyczny obsługujący Stronę 

Konkursu. 

4. NAGRODY 

4.1. W Konkursie przewidziano 16 nagród w postaci: 

4.1.1. 1 (jedna) nagroda główna o wartości 254,63 zł – składająca się z:  

- Dużego zestawu kosmetyków pielęgnacyjnych LUBA Tuli o wartości 74,99 zł oraz  

- 36 opakowań Chusteczek Nawilżanych LUBA Tuli o wartości 179,64 zł 

4.1.2. 5 (pięć) nagród drugiego stopnia, każda o wartości 134,81 zł – każda składająca się z: 

- Średniego zestawu kosmetyków pielęgnacyjnych LUBA Tuli o wartości 44,99 zł oraz 

- 18 opakowań Chusteczek Nawilżanych LUBA Tuli o wartości 89,82 zł 



4.1.3. 10 (dziesięć) nagród trzeciego stopnia, każda o wartości 64,93 zł – każda składająca się z: 

- Małego zestawu kosmetyków pielęgnacyjnych LUBA Tuli o wartości 34,99 zł oraz  

- 6 opakowań Chusteczek Nawilżanych LUBA Tuli o wartości 29,94 zł. 

4.2. Każdy Laureat otrzymuje prawo do nagrody przyznanej zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 5. 

4.3. Laureat nie ma możliwości wymiany nagrody na inną lub na jej ekwiwalent pieniężny. 

4.4. Laureat nie może domagać się, aby nagroda miała szczególne właściwości. 

4.5. Wartość nagrody przypadająca na każdego z laureatów, która nie będzie objęta zwolnieniem podatkowym 

zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostanie powiększona o 

dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 11,11% wartości brutto nagrody („Świadczenie Dodatkowe”). 

Nagrody te zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 

Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód laureata uzyskany z tytułu otrzymania nagrody 

podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości nagrody. Płatnikiem wskazanego powyżej 

podatku jest Organizator. Wydanie opodatkowanych w ten sposób nagród nastąpi po pobraniu podatku od 

laureata. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Organizator zastrzega się 

prawo potrącenia kwoty należnego podatku zryczałtowanego z kwoty Świadczenia Dodatkowego, na co laureat 

wyraża zgodę. 

5. USTALANIE I OGŁASZANIE WYNIKÓW KONKURSU 

5.1. W celu ustalenia wyników Konkursu Organizator powoła specjalną Komisję („Komisja”) w skład której będą 

wchodzić osoby powołane przez Organizatora. 

5.2. Komisja będzie dokonywać oceny dokonanych zgłoszeń, biorąc pod uwagę to, czy spełniają warunki Regulaminu. 

Spośród zgłoszeń, co do których nie będzie mieć podejrzeń w zakresie ewentualnych naruszeń Regulaminu, 

będzie wyłaniać zgłoszenia, zgodnie z kolejnymi punktami. 

5.3. Przy wyborze Komisja  kierować się będzie stopniem oryginalności (niepowtarzalności z dotychczas zgłoszonymi 

Pracami), kreatywności i pomysłowości Pracy. Powyższe kryteria będą stanowić podstawę arbitralnej i uznaniowej 

decyzji Komisji w celu ustalenia wyników Konkursu.   

5.4. Spośród zgłoszeń dokonanych w Czasie Trwania Konkursu Komisja wybierze wg kryteriów z pkt. 5.3 powyżej 16 

Prac Konkursowych i utworzy ranking w kolejności od najlepszej Pracy. Osoby zgłaszające, których Prace zajęły: 

 

5.4.1. I miejsce – otrzymują 1 nagrodę główną z pkt. 4.1.1. Regulaminu; 

5.4.2. od II do VI miejsca otrzymują nagrodę drugiego stopnia z pkt. 4.1.2. Regulaminu 

5.4.3. od VII do XVI miejsca – otrzymują nagrodę trzeciego stopnia z pkt. 4.1.3. Regulaminu 

5.5. Organizator poinformuje na Stronie Konkursu o dokonanym wyborze. Autorzy Prac Konkursowych wskazanych w 

rankingu zostają pretendentami do nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z każdym z 

pretendentów do nagrody przy pomocy konta w serwisie Instagram, z którego dokonano zgłoszenia. 

5.6. W celu otrzymania nagrody, należy przesłać, nie później niż w ciągu 10 dni od daty opublikowania informacji o 

najlepszych Pracach konkursowych, wiadomość zwrotną na adres Organizatora przesyłając dane niezbędne do 

wysyłki nagrody. Osoba, która przekaże ww. dane staje się laureatem nagrody zgodnie z Regulaminem.  

5.7. W przypadku podania nieprawidłowych danych, jak również w przypadku braku przesłania wiadomości zwrotnej, 

o której mowa w pkt. 5.6, przesłania jej po terminie, niemożliwości dostarczenia nagrody pomimo dwukrotnej 

próby, Organizator nie jest zobowiązany do przyznania nagrody innemu uczestnikowi Konkursu. 

5.8. Nagrody będą wydawane laureatom niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 21 dni, od daty otrzymania informacji 

zwrotnej z niezbędnymi danymi do wysyłki zgodnie z pkt. 5.4.  



5.9. Decyzje Komisji w sprawie wyboru Prac konkursowych są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich biorących 

udział w Konkursie, bez uszczerbku dla prawa do składnia reklamacji zgodnie z Regulaminem i prawa dochodzenia 

roszczeń przed sądem powszechnym. 

6. REKLAMACJE 

6.1. Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące Konkursie 

w terminie 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego reklamację, jednak nie później niż w terminie 

14 dni od daty zakończenia Konkursu. 

6.2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.  

6.3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, 

datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść 

żądania. 

6.4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma 

zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia 

Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres uczestnika 

podany w reklamacji.  

6.5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie 

reklamacyjne uczestnik Konkursie ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym. 

7. DANE OSOBOWE 

7.1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Konkursie jest Luba sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Twardej 4 lok. 294, 00-105 Warszawa (adres korespondencyjny: ul. Sosnkowskiego 71, 05-300 

Mińsk Mazowiecki), biuro@lshpl.com 

7.2. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

organizatorze w związku z jego realizacją, w tym w celu przekazania Nagród, rozpatrzenia reklamacji oraz  

ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). 

7.3. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, a po ich zakończeniu 

przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń. 

7.4. Podanie danych, złożenie oświadczenie wymaganych Regulaminem jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do 

udziału w Konkursie i uzyskania prawa do nagrody. 

7.5. Dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

7.6. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zewnętrznym podmiotom świadczącym 

wsparcie organizacyjne i logistyczne. 

7.7. Osobom, których dane będą przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Uczestnikowi 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody 

na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych, jednak powoduje to brak możliwości udziału w Konkursie. Aby skorzystać z 

uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z Organizatorem pod 
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adresem: Luba Sp. z o. o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71, tel. (25) 759 32 23,  

ochrona.danych@lshpl.com  

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1. W przypadku podejrzeń jakichkolwiek naruszeń w szczególności w zakresie naruszeń praw osób trzecich lub 

innych naruszeń Regulaminu Konkursu, każda osoba ma prawo zgłosić to Organizatorowi Konkursie poprzez 

wiadomość w serwisie Instagram.com. Organizator zastrzega prawo do wyłączania z udziału w Konkursie Prac 

konkursowych oraz uczestników w przypadku prawdopodobieństwa, że mogą naruszać prawa osoby trzeciej. 

8.2. Organizator zastrzega, iż o czasie i fakcie przesłania zgłoszeń udziału w Konkursie, jak również wiadomości 

wymaganych Regulaminem, decyduje zarejestrowanie ich przez system informatyczny obsługujący Fanpage Luba 

Naturalnie, co oznacza m.in., iż o dacie przesłania zgłoszenia lub wiadomości nie musi decydować rzeczywista 

data i godzina ich wysłania przez daną osobę, lecz wyłącznie data i godzina ich otrzymania i zarejestrowania przez 

system. 

8.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.lubanaturalnie.pl w zakładce „REGULAMINY KONKURSÓW” 

oraz w siedzibie Organizatora. 

8.4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter 

informacyjny. Moc wiążącą mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawa. 
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