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REGULAMIN KONKURSU  

„Łazienka z Elita 2019” 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą 

„Łazienka z Elita 2019”, zwany dalej „Konkursem”.  

1.2. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się 

do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego 

zobowiązania stanowi podstawę odmowy przyznania lub wydania nagrody.  

1.3. Organizatorem Konkursu „Łazienka z Elita 2019”, właścicielem nagród, wydającym 

nagrody i opłacającym podatek od nagród jest ELITA Sp. z o.o. z siedzibą w Sztumskim 

Polu (82-400) przy ul. Żeromskiego 32, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym  

pod nr KRS 0000058866, zwany dalej „Organizatorem”. 

1.4. Partnerem Konkursu „Łazienka z Elita 2019” właścicielem nagrody, wydającym nagrodę 

i opłacającym podatek od nagrody jest CAD Projekt  K&A Sp. z o. o. z siedzibą  

w Poznaniu (61-612) przy ul. Rubież 46, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym  

pod nr KRS 0000637767, zwany dalej „Partnerem”. 

1.5. Konkurs jest organizowany przez Organizatora przy udziale Partnera na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 23 kwietnia 2019 roku do dnia 14 czerwca 

2019 roku.  

1.6. Celem Konkursu jest zdobycie przez Uczestników Konkursu nagród oraz promocja mebli 

i akcesoriów z oferty katalogowej 2019 marki Elita. 

1.7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany,  

administrowany ani stowarzyszony z portalem Facebook®/ Instagram/ Pinterest. 

Facebook® jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook®, Inc. Informacje 

podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi 

Organizatorowi, a nie portalowi Facebook®/ Instagram/ Pinterest. Informacje te będą 

wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.  

1.8. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator (ELITA 

Sp. z o.o. z siedzibą w Sztumskim Polu (82-400) przy ul. Żeromskiego 32) oraz Partner 

(CAD Projekt  K&A Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-612) przy ul. Rubież 46). Dane 

osobowe Uczestników przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe przetwarzane będą 

w celach związanych przedmiotowo z Konkursem. Podanie danych osobowych ma 

charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie, realizacji 

wydania nagród i rozpatrzenia reklamacji. 

1.9. Jednocześnie informuje się, że:  

a) Pełnomocnikiem Ochrony Danych Osobowych (PODO) w Spółce Organizatora jest:  

Magdalena Piłat - adres e-mailowy: podo@elitameble.pl  

b) Dane osobowe Uczestników przetwarzane mogą być w celu zrealizowania Konkursu, 

w tym wystawienia imiennej Faktury Vat i nie będą udostępniane innym odbiorcom; 

c) Dane osobowe Uczestników przetwarzane mogą być w celu przyjęcia do realizacji 

roszczenia reklamacyjnego; 

mailto:podo@elitameble.pl
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d) Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady  (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; 

e) Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie „Łazienka 

z Elita 2019”, brak danych uniemożliwi wzięcie udziału w w/w Konkursie (brak 

ewentualności wystawienia imiennej Faktury Vat, brak możliwości zrealizowania 

roszczenia reklamacyjnego, itp.).  

f) Osoba podająca swoje dane osobowe ma prawo do:  

• żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,  

• ich sprostowania,  

• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

• wzniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania,  

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzoru, 

• cofnięcia zgody na przetwarzani danych osobowych. 

g) Dane osobowe Uczestników Konkursu „Łazienka z Elita 2019” nie podlegają 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 

h) Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres 2 lat od momentu ich 

podania przez Uczestnika, co związane jest także z obowiązującymi terminami 

związanymi z roszczeniami reklamacyjnymi.  

1.10. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora i Partnera oraz podmioty  

i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora i Partnera przy 

organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności 

pracownicy Agencji Reklamowych biorących udział w opracowaniu i przeprowadzeniu 

Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz 

rodzeństwo) wyżej wymienionych osób. Z udziału w Konkursie „Łazienka z Elita 2019” 

wykluczeni są również pracownicy firmy działającej pod nazwą Maximus Trading  

Sp. z o. o. z siedzibą w Sztumskim Polu oraz członkowie ich rodzin.  

1.11. Niniejszy Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom na stronie  

internetowej: http://www.elitameble.pl/ , w zakładce AKTUALNOŚCI. 

1.12. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19.11.2009 r. 

o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 165 z późn. zm.). Organizator oświadcza,  

że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą  

w ustawie z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych. Organizator jest składającym 

przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.  

 

 

II. DEFINICJE 

 

2.1. Konkurs – Konkurs „Łazienka z Elita 2019” organizowany przez Organizatora przy 

współudziale Partnera, w okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu.  

2.2. Regulamin - Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu 

oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu.  

2.3. Facebook® - internetowy serwis społecznościowy.  

2.4. Instagram – fotograficzny serwis społecznościowy. 

2.5. Pinterest -  fotograficzny serwis społecznościowy. 

2.6. Fanpage – profil publiczny pod nazwą „Elita Meble Łazienkowe” znajdujący się w 

serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/elitameblelazienkowe.  

http://www.elitameble.pl/
https://www.facebook.com/elitameblelazienkowe
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2.7. Fan – użytkownik serwisu Facebook®/ Instagram/ Pinterest, który przez kliknięcie 

przycisku „Lubię to”/ „Obserwuję” na Fanpage’u, określonym w pkt 2.3 -2.5. powyżej 

uzyskał status znajomego/obserwatora. 

2.8. Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w paragrafie 3.1. oraz 

dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, 

czyli przesłał zaprojektowaną przez siebie łazienkę z wykorzystaniem mebli 

łazienkowych z oferty katalogowej Elita 2019, oraz jest użytkownikiem oprogramowania 

firmy CAD Projekt K&A: CAD Decor, CAD Decor PRO. 

2.9. Zadanie konkursowe – zaprojektowanie łazienki z wykorzystaniem produktów (m. in. 

szafki z umywalką oraz lustra) z oferty katalogowej Elita Sp. z o. o. 2019.  

2.10. Komisja konkursowa - powołana przez Organizatora i Partnera Komisja w składzie 3 

(trzech) osób (2 reprezentantów Organizatora oraz 1 reprezentant Partnera), czuwająca 

nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizująca wszelkie powierzone jej przez 

Organizatora zadania, opisane treścią Regulaminu, w związku z organizacją Konkursu, 

w tym w szczególności wyłaniająca Zwycięzcę Konkursu na zasadach wskazanych 

Regulaminem. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie 

wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji.  

2.11. Czas trwania konkursu – okres, który jest liczony od dnia 23 kwietnia 2019 roku do 

dnia 14 czerwca 2019 roku. 

2.12. Nagroda – nagrody przyznane zostaną Zwycięzcą Konkursu (3 miejsca) po zakończeniu 

Konkursu.  

 

 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

 

3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia 

udziału w Konkursie:  

3.1.1. ukończyły 18 rok życia;  

3.1.2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 

3.1.3. posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski – Konkurs przeznaczony jest 

wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;  

3.1.4. są użytkownikami oprogramowania firmy CAD Projekt K&A: CAD Decor, 

CAD Decor PRO i CAD Kuchnie. 

3.1.5. zaakceptowały Regulamin oraz Politykę Prywatności, a także zapoznały się z 

Klauzulą Informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych i wyraziły zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w procesie przeprowadzenia 

konkursu;  

3.2. Konkurs prowadzony jest wyłącznie na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

 

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU  

 

4.1. Konkurs trwa od dnia 23 kwietnia 2019 roku do 14 czerwca 2019 roku do godziny 

23:59:59, według czasu lokalnego (Polska).  

4.2. Konkurs składa się z 1 zadania, a uczestnictwo w nim jest bezpłatne.  

4.3. W ramach Konkursu Uczestnicy przesyłają projekt łazienki - 4 wizualizacje w formacie 

jpg. do każdej zaprojektowanej łazienki w rzutach: front, prawy i lewy bok oraz rzut  

z góry, z wykorzystaniem mebli łazienkowych z oferty katalogowej Elita 2019  

(m.in. szafka z umywalką oraz lustro), za pomocą aktywnego formularza znajdującego 
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się na stronie www.elitameble.pl w zakładce Aktualności. Przedstawiona w Projekcie 

łazienka ma być pomieszczeniem samodzielnym, funkcjonalny i stylowym. Może 

posiadać okno, skośne ściany, wnęki.  

Wielkość każdej wizualizacji nie może przekroczyć 2MB. Każdy Uczestnik może 

przesłać maksymalnie do 3 projektów – decyduje data wpływu. 

4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu. 

4.5. Dołączając do Konkursu Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z niniejszym 

Regulaminem i w pełni go akceptuje. 

4.6. Wizualizacje zgłoszone do Konkursu muszą odpowiadać wszystkim obowiązującym 

przepisom, w szczególności:  

4.6.1. wizualizacje nie może zawierać treści o charakterze obraźliwym, oszczerczym, 

ksenofobicznym, rewizjonistycznym, ani nie może godzić w dobre imię czy honor 

innej osoby;  

4.6.2. wizualizacje nie może zachęcać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby 

czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę 

czy wyznanie;  

4.6.3. wizualizacje nie może stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;  

4.6.4. wizualizacje nie może zawierać treści natury pornograficznej czy pedofilskiej ani 

innych treści naruszających zasady moralności;  

4.6.5. wizualizacje nie może zachęcać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy 

aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec 

ludzkości;  

4.6.6. wizualizacje nie może zachęcać do popełnienia samobójstwa;  

4.6.7. wizualizacje nie może zawierać treści natury politycznej;  

4.6.8. wizualizacje nie może promować towarów uzyskanych nielegalnie  

czy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów;  

4.6.9. wizualizacje nie może zawierać danych osobowych takich, w szczególności takich 

jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail;  

4.6.10. wizualizacje nie może naruszać żadnych praw do znaków towarowych  

czy chronionych symboli, praw autorskich czy praw osobistych i nie może 

zawierać żadnych marek za wyłączeniem marki ELITA, wizerunków czy nazwisk 

znanych osobistości, ani innych treści chronionych prawami własności 

intelektualnej.  

4.6.11. wizualizacje nie może promować działań czy produktów konkurencji ELITA  

Sp. z o.o.   

4.7. Komisja Konkursowa ma prawo wykluczyć z Konkursu Uczestnika Konkursu, który:  

4.7.1. postępuje niezgodnie z Regulaminem,  

4.7.2. do wykonania projektu używa oprogramowania innego niż oprogramowanie 

firmy CAD Projekt K&A: CAD Decor, CAD Decor PRO, CAD Kuchnie. 

4.8. Uczestnicy biorący udział w Konkursie zezwalają na wykorzystanie ich projektów przez 

Elita Sp. z o. o. oraz CAD Projekt K&A w celach marketingowych oraz na ich 

publikowanie na ich stronach internetowych oraz fanpage’ach na: Facebook/ Instagram / 

Pinterest w dowolnym języku.  

4.9. Uczestnicy konkursu oświadczają, że posiadają pełnię praw autorskich do zgłoszonych 

w Konkursie „Łazienka z Elita 2019” projektów.  

4.10. Projekty przesłane po 14 czerwca 2019 roku nie będą brane pod uwagę. 

 

 

V. NAGRODY 

 

http://www.elitameble.pl/
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5.1. Organizator Konkursu wraz z Partnerem Konkursu przewiduje ogłoszenie wyników 

Konkursu w dniu 01 lipca 2019 roku do godziny 16:00 na stronie internetowej 

www.elitameble.pl w zakładce aktualności oraz na fanpage’ach Organizatora 

wskazanych w punktach 2.3-2.5 powyżej. 

5.2. Nagroda materialna wymieniona w niniejszym regulaminie w żadnym wypadku  

nie podlegają wymianie na gotówkę, oraz żadną inną formę gratyfikacji.  

5.3. Nagroda główna to 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) netto oraz licencja na CAD Decor 

PRO 3.X na okres 12 m-cy. 

5.4. Nagroda za zajęcie II (drugiego) miejsca to 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) netto. 

5.5. Nagroda za zajęcie III (trzeciego) miejsca to 500,00 zł (pięćset złotych) netto.  

5.6. Jeden Uczestnik Konkursu może zostać zwycięzcą tylko 1 (jednej) Nagrody w Konkursie.  

5.7. Nagrody w Konkursie nie mogą być przenoszone na osoby trzecie i inne podmioty. 

5.8. Do Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 10% wartości 

danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty 

takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata 

zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej zostanie dokonana na konto 

właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora oraz Partnera.  

 

 

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 

6.1. Komisja konkursowa wybierze zwycięskie projekty spośród wszystkich zgłoszeń. 

6.2. Wybierając zwycięskie projekty, Komisja konkursowa weźmie pod uwagę następujące 

kryteria:  

− terminowość zgłoszenia; 

− zgodność z tematyką Konkursu;  

− wpisanie się projektu w aktualne trendy;  

− oryginalność projektu;  

− jakość wykonania wizualizacji; 

− funkcjonalność; 

− pomysłowość i walory estetyczne  

 

6.3. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w dniu 01 lipca 2019 roku do godziny 16:00  

na stronie internetowej www.elitameble.pl w zakładce aktualności oraz na fanpage’ach 

Organizatora wskazanych w punktach 2.3-2.5 powyżej. 

6.4. Wyniki Konkursu, imię i nazwisko Zwycięzcy, mogą być publikowane. Zwycięzcy  

nie przysługuje wynagrodzenie za publikację tych danych.  

6.5. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania  

na przyznanie Nagrody w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie pomijany  

w procesie przyznawania nagrody. Osoby wykluczone nie muszą zostać poinformowane 

o takich decyzjach.  

 

 

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD 

 

7.1. Każdy ze zwycięzców Konkursu, zostanie powiadomiony przez Organizatora 

telefonicznie lub drogą e-mailową, zgodnie ze wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym 

danymi kontaktowymi.  

http://www.elitameble.pl/
http://www.elitameble.pl/
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7.2. W celu odebrania nagrody Uczestnik musi zastosować się do instrukcji podanych  

w zawiadomieniu i wypełnić formularz podając wszystkie wymagane informacje  

w terminie 7 dni roboczych. Dodatkowo Organizator ma prawo poprosić o dodatkowe 

informacje takie jak: NIP, adres Urzędu Skarbowego, numer PESEL, potrzebne  

do wydania nagrody pieniężnej na poczet podatku.  

7.3. Organizator oraz Partner wyda Nagrodę w terminie 2 tygodni od podania danych,  

o których mowa w pkt 7.2.  

7.4. Organizator oraz Partner nie  ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania 

którejkolwiek z nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności  

w przypadku niepodania bądź podania przez Uczestnika błędnych danych osobowych, 

zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany  

lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa  

w Regulaminie. 

7.5. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym uczestnikiem w ciągu 2 miesięcy  

od ogłoszenia wyników konkursu oraz braku podania danych osobowych oraz danych  

do wysyłki nagrody bądź niezłożenia formularza o którym mowa w ust. 7.2 prawo  

do nagrody przechodzi na Organizatora. 

7.6. Kontakt z Organizatorem Konkursu odbywa się za pomocą adresu e-mail: 
marketing@elitameble.pl 

 

 

VIII. PODATEK DOCHODOWY 

 

8.1. Nagrody otrzymane przez Uczestników Konkursu stanowią dochód związany  

z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,  

poz. 1509 z późn. zm.) (zwana dalej "ustawą o pdof").  

8.2. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu wygra jedną z Nagród, o których mowa w pkt V  

Regulaminu, nagroda pieniężna będzie przeznaczona na poczet podatku, o którym mowa 

w pkt 5.6. Organizator/Partner Konkursu naliczy i odprowadzi podatek do właściwego 

Urzędu Skarbowego (na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o pdof).  

8.3. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się przed odebraniem Nagrody przekazać 

Organizatorowi Konkursu kompletne i prawidłowe dane niezbędne do wypełnienia 

deklaracji związanej z należnym podatkiem. Nieprzekazanie tych danych we wskazanym 

terminie upoważnia Organizatora do odmowy wydania Nagrody.  

 

 

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

9.1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane wyłącznie w formie 

pisemnej, wysłanym na adres e-mail: marketing@elitameble.pl , z dopiskiem 

„Reklamacja – Konkurs „Łazienka z Elita 2019”. Reklamacje mogą być zgłaszane  

w terminie do dnia 21 czerwca 2019 roku.  

9.2. Reklamacja powinna zawierać:  

9.2.1. dopisek w tytule e-maila: „Reklamacja – Konkurs „Łazienka z Elita 2019”;  

9.2.2. wskazanie imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego;  

9.2.3. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji. 

9.3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.  

9.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję, o której mowa w punkcie 2.10. powyżej,  

w terminie 7 dni doręczenia ich Organizatorowi.  
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9.5. Organizator, reprezentowany przez Komisję konkursową, rozpatrywać będzie reklamacje 

Uczestników na podstawie Regulaminu.  

9.6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik  

o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony 

drogą e-mailową na wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres e-mail  

lub telefonicznie w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  

 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

10.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje 

sprzętowe i konfiguracje oprogramowania) urządzeń, przy pomocy których użytkownicy 

biorą udział w Konkursie.  

10.2. Wszystkie koszty związane z użytkowaniem Nagrody, włącznie z opłatą za usługi 

operatora, są ponoszone przez Zwycięzcę.  

10.3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału  

w Konkursie.  

10.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, iż zmiany nie 

pogarszają warunków uczestnictwa w konkursie. Ogłoszenie takich zmian nastąpi 

poprzez wyraźne wskazanie w Regulaminie opublikowanym na stronie internetowej: 

http://www.elitameble.pl/.  

10.5. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykonaniem  

i przesłaniem projektu z naruszeniem przez Uczestnika praw osób trzecich. 

10.6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

10.7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest 

prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.  

10.8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2019 roku. 
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