
Regulamin Konkursu  
„Mądry Polak przed szkodą” 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
 

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Mądry Polak przed szkodą” zwanego dalej 
„Konkursem” jest Marcin Iwuć prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FBO 
Marcin Iwuć w Warszawie (02-370), ul. Białobrzeska 15/95, NIP 6922187731, 
REGON: 141019941 (dalej jako „FBO”, który działa na zlecenie spółki Generali 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15B, 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 10623, kapitał zakładowy 191.000.000 PLN wpłacony w całości, NIP 
526-23-49-108, należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup 
Ubezpieczeniowych prowadzonym przez ISVAP pod numerem 26 zwanego dalej 
“Zleceniodawcą” lub „Generali”. 

 
2. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie 

niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.   
 
3. Konkurs trwa w okresie od dnia 13.07.2016 roku do dnia 31.08.2016 roku.  

 
4. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, spełniająca warunki określone w Regulaminie, 
zwana w treści Regulaminu „Uczestnikiem”. 
 

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Zleceniodawcy 
a także pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu 
Konkursu.  
 

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika 
Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w 
nim zasad.  

 

7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  
 

8. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Tekst jednolity 
Dz.U. z 2004, Nr 4, poz. 27 ze zm.).  
 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE 
 
9. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące 

warunki:  



 
A/ w dniach od 14.07.2016 roku do dnia 31.08.2016  roku na blogu Finanse bardzo 
osobiste (http://marciniwuc.com/) wypełnić formularz dostępny na blogu w artykule do 
podcastu (forma internetowej publikacji dźwiękowej i filmowej) z Generali wraz z 
zaznaczeniem stosownych zgód zamieszczonych w formularzu oraz podać swój 
unikalny adres mailowy. 
 
B/ zakupić ubezpieczenie turystyczne Generali poprzez kliknięcie na link dostępny na 
stronie oraz w niniejszym regulaminie potwierdzając zakup kliknięciem na przycisk 
„zatwierdź” na stronie Generali i opłacając ubezpieczenie. 
 
C/ podać taki sam adres mailowy w formularzu o którym mowa w punkcie 9 A jak i na 
stronie Generali w ramach procesu zawarcia ubezpieczenia  
 
  
10. Dla pierwszych 60 osób, które kryteria opisane w punkcie 9 organizator konkursu 
przewidział nagrody o których mowa w punkcie 13. 

 

Uwaga: Niepodanie wymaganych danych i zgód i/lub podanie niezgodnego adresu 
mailowego na formularzu i na stronie Generali w procesie zawarcia ubezpieczenia - nie 
będzie uprawniało do otrzymania nagrody. 
 

 
11. Na podstawie kryteriów podanych w pkt.9. Komisja Konkursowa wyłoni (60) 
sześćdziesięciu laureatów konkursu.   
 
12. Jeden Uczestnik (adres mailowy) może otrzymać tylko jedną nagrodę.  
 

 
NAGRODY 

 
 

13. W Konkursie przewidziano 60 nagród w formie e-karty zakupowej do sklepu 
empik.com o wartości 50 zł każda. 
 
14. O przyznaniu nagrody osobie, które spełniła kryteria opisane w punkcie 9, 

decydować będzie kolejność w spełnieniu wspomnianych warunków. 
 
15. Łączna wartość puli nagród przewidzianych w Konkursie wynosi 3 000 zł brutto.  

 

16. Fundatorem nagród jest Generali. 
 

 
 

http://marciniwuc.com/


NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ KONKURSU 
 
15. Do dnia 14.07.2016 roku Organizator powoła, w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, 
wewnętrzną komisję konkursową, której zadaniem będzie przeprowadzenie Konkursu 
oraz nadzór nad jego przebiegiem, zwaną dalej „Komisją” oraz wyda regulamin jej 
działania („Regulamin Komisji”).  
 
16. W skład Komisji wejdą:  
 
1) jeden przedstawicieli Zleceniodawcy,  
2) jeden przedstawiciel Organizatora.  
 
17. Do zadań Komisji będzie należało w szczególności:  
 
1) zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowo zgłoszonym 
Uczestnikom;  
2) wybór laureatów Konkursu oraz zabezpieczenie zgodności wyboru laureatów  
z postanowieniami Regulaminu i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych 
czynności;  
3) rozpatrywanie reklamacji.  
 
18. Komisja sporządzi protokół z przebiegu Konkursu.  
 
 
 

PRZYZNANIE NAGRÓD 
 

19. Wybór laureatów Konkursu i przyznanie nagród następować będzie stopniowo wraz 
ze spełnianiem przez kolejnych uczestników kryteriów konkursu oraz do czasu 
wyczerpania nagród. 
 
20. Przyznanie nagrody nastąpi do 30 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. 
Przyznanie nagrody zostanie zrealizowane w formie wysłania do laureata przez 
Zleceniodawcę maila wraz z załączoną e-kartą do sklepu empik.com, na wskazany 
przez laureata w formularzu na blogu jak i podczas zakupu ubezpieczenia adres 
mailowy. 
 

REKLAMACJE 
 

41. Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane od dnia rozpoczęcia 
Konkursu do dnia 16.09.2016 r. włącznie (decyduje data nadania reklamacji widniejącą 
na stemplu pocztowym lub data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację). 
  
42. Reklamacje należy zgłaszać mailowo na adres blog.marcin.iwuc@gmail.com  
 
43. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich 
otrzymania przez Organizatora. Komisja rozpatrując reklamacje stosować się będzie do 



postanowień niniejszego Regulaminu. O decyzji Komisji Uczestnik zostanie 
powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 30 
dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Decyzja Komisji w zakresie 
wniesionej reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Po wyczerpaniu postępowania 
reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w sądzie 
powszechnym. 

 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
44. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej organizatora: www.marciniwuc.com  
 
45. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z tytułu organizacji 
i udziału w konkursie jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.  
 
46. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa 
polskiego. 
 
47. Organizator nie będzie nagrywać ani w inny sposób rejestrować rozmów 
telefonicznych z Uczestnikami Konkursu.  
 
48. Uczestnik Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyraża zgodę na 
wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby 
przeprowadzenia Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych przez Uczestników jest 
dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich 
poprawiania.  
 


