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REGULAMIN KONKURSU „ZNAJDŹ NAGRODĘ” 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursów jest serwis internetowy LHS.pl działający pod adresem 

internetowym http://LHS.pl jak również http://25lat.LHS.pl i http://KOLEJ.pl 

2. Fundatorem nagrody lub nagród jest Organizator. 

3. Konkursy nie są stworzone, administrowane ani sponsorowane przez inne podmioty,  

w szczególności przez serwisy mediów społecznościowych takie jak Instagram czy YouTube. 

4. Udział w konkursie jest dobrowolny.  

5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją i pełną znajomością  

postanowień niniejszego regulaminu. 

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych,  lub też osoba niepełnoletnia albo nieposiadająca pełnej zdolności 

do czynności prawnych, która bierze udział za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych 

zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.  

2. Uczestnikiem konkursu może być jedynie osoba przestrzegająca regulaminów mediów 

wspomnianych w pkt 4.1 będących nośnikami informacji związanych z konkursem. 

3. Z udziału w konkursie wyłączony jest Organizator lub osoby bezpośrednio  

z nim spokrewnione. 

 

§ 3. NAGRODY 

1. Nagrodę w konkursie stanowi każdorazowo wybrany przez Organizatora  

gadżet lub gadżety związane z jubileuszem 25-lecia serwisu internetowego LHS.pl. 

2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę, odsprzedaży, ani nagrody 

innego rodzaju. 

3. Nagroda jest zwolniona z podatku zryczałtowanego na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2001 

r. o PIT art. 21 ust.1 pkt 6, 6a i 68 (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2032 ze zm.). 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia wynikające z tytułu odnalezienia 

nagrody posiadającej wady fizyczne lub noszącej znamiona uszkodzenia. 

 

  

http://lhs.pl/
http://25lat.lhs.pl/
http://kolej.pl/
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§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy odnaleźć nagrodę na podstawie zadania  

opublikowanego przez Organizatora konkursu na łamach jednego lub więcej wybranych 

mediów: 

a. serwisu LHS.pl / 25lat.LHS.pl, 

b. na łamach kanału YouTube dla subskrybujących profil KOLEJ_pl, 

c. na łamach serwisu społecznościowego Instagram dla obserwujących profil KOLEJ.pl, 

d. na łamach serwisu społecznościowego Instagram dla obserwujących profil 

tciemnoczulowski, 

e. dla użytkowników aplikacji LHSMilepost dostępnej dla systemów Android.  

2. Każdorazowo zadanie konkursowe będzie opatrzone tzw. hashtagiem #konkurs25latLHSpl  

i może ono stanowić jedną z dwóch rzeczy: 

a. Zdjęcie lub film symbolizujące miejsce, w którym w odległości o promieniu do 50m 

ukryto nagrodę. 

b. Zadanie tekstowe, którego rozwiązaniem będzie związana z LHS przybliżona nazwa, 

identyfikator kilometrażu (tzw. hektometr) lub też koordynaty GPS miejsca w którym 

w odległości do 50m ukryto nagrodę. 

3. Odnalezienie nagrody nie wymaga m.in.: wchodzenia na obiekty infrastruktury kolejowej, 

używania specjalistycznego sprzętu, niszczenia czegokolwiek czy wykonywania innych 

czynności, które mogą być uznane za szkodliwe lub niebezpieczne. 

4. W celu zapewnienia równości szans dla uczestników biorących udział w konkursie, 

Organizator nie będzie udzielać indywidualnych wskazówek pomagających odnaleźć nagrodę. 

5. Każdorazowo konkurs trwa od momentu ogłoszenia w mediach wymienionych  pkt 4.1. 

do odnalezienia nagrody przez jednego z uczestników. Nagroda przysługuje pierwszej osobie, 

która wykona prawidłowo zadanie i odnajdzie nagrodę w terenie za wyjątkiem 

przypadku opisanego w pkt. 4.6. 

6. Zwycięzca może się zrzec nagrody poprzez pozostawienie jej w miejscu odnalezienia.  

Jest to równoznaczne ze zrzeczeniem się zwycięstwa i dalszych roszczeń wynikających z 

udziału w konkursie.  W takim przypadku przyjmuje się, iż następny uczestnik, 

który odnajdzie nagrodę staje się zwycięzcą danego konkursu. 

7. W przypadku przekazania informacji do Organizatora o wyłonieniu zwycięzcy Organizator 

konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania informacji o laureacie konkursu  

oraz umieszczania tych informacji w materiałach i publikacjach związanych z Konkursem,  

w tym w mediach wspomnianych w pkt. 4.1. 

 

§ 5. REKLAMACJE 

1. Reklamacje mogą być składane elektronicznie na adres Organizatora w czasie trwania 

konkursu, jednak nie później, niż w terminie 1 (jednego) tygodnia od jego zakończenia. 

2. Każde zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać imię i nazwisko oraz adres kontaktowy  

e-mail reklamującego, jak również dokładne określenie przyczyny reklamacji. Zgłoszenia 

zawierające braki wspomnianych danych nie będą traktowane jako zgłoszenie reklamacyjne  

i nie będą rozpatrywane. 

3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 30 dni. 

http://lhs.pl/
http://25lat.lhs.pl/
https://www.youtube.com/@KOLEJ_pl/community
https://www.instagram.com/kolej.pl/
https://www.instagram.com/tciemnoczulowski/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lhs.isk.milepost.distance
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4. Decyzje Organizatora będące wynikiem rozpatrzenia reklamacji są ostateczne i mają charakter 

wiążący. 

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik bierze udział w konkursie na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest do 

zachowań zgodnymi z przyjętym prawem oraz normami obyczajowymi. Tym samym 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenia prawa lub sprzeczne z wymienionymi 

działania uczestników podczas trwania konkursu. 

2. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 

w celu opublikowania wyników konkursu w mediach Organizatora wspomnianych w pkt. 4.1. 

3. Wyłonienie zwycięzcy nie ma znamion loterii, losowania ani gier hazardowych w myśl 

przepisów ustawy z dnia 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 471). 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego i inne mające w konkretnym przypadku zastosowanie przepisy prawa. 

5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane w sposób polubowny 

lub przy braku takiej możliwości przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Organizatora. 

 

 


