
Regulamin akcji “Viva Karma”

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem akcji pod nazwą: „Viva Karma” (dalej: „Akcja”) jest agencja reklamowa Up
Tomasz Graszewicz z siedzibą w Warszawie, ul. Nabielaka 6/16, wpisana do ewidencji 
działalności gospodarczej prowadzonej przez Zarząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy 
pod numerem 522327, posiadającą NIP 777 23 62 907, REGON 634539596 zwana dalej 
„Organizatorem”. 

2.  Akcja  jest  organizowana  za  pośrednictwem  Internetu,  na  terytorium  Rzeczypospolitej
Polskiej, wyłącznie w ramach serwisu Instagram oraz Facebook.

3. Organizator informuje, że Akcja nie jest organizowana z udziałem, ani też sponsorowana 
czy wspierana przez właściciela serwisu Instagram lub Facebook. Instagram i Facebook nie 
ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane
z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Instagram i 
Facebook lub utrudniony dostęp do nich z przyczyn on niego niezależnych, pozostających 
poza kontrolą Organizatora, w szczególności będący wynikiem działań lub zaniechań w/w 
serwisu, braku dostępu do Internetu itp.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za 
pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której 
Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci 
Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób 
ich konfiguracji.

7. Akcja jest ogłaszana za pośrednictwem strony internetowej 
www.kosmetykiaa.pl/vivakarma

8. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem") reguluje zasady i warunki 
uczestnictwa w Akcji. 

9. Przedmiotowa Akcja nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia
19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540). 

10. Przekazanie zgłoszenia oznacza zgodę Uczestnika na wzięcie udziału w Akcji oraz pełną 
akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

11. Uczestnik Akcji może wysłać tylko jedno zgłoszenie, które opublikuje za pośrednictwem 
Facebook’a lub Instagrama. 

http://www.kosmetykiaa.pl/vivakarma


§2 Przedmiot i czas trwania Akcji

1. Przedmiotem Akcji jest zbiórka pieniędzy, które zostaną przekazane za zakup karmy w 
schronisku dla zwierząt w Korabiewicach.

2. Darowizny o której mowa w ust. 5 poniżej dokona OCEANIC S.A. z siedzibą w Sopocie, 
ul. Łokietka 58, 81-736 Sopot.

3. Akcja rozpoczyna się dnia 04.06.2018 roku o godzinie 9:00 kończy się 26.06.2018 roku, o 
godz. 24:00. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji przed czasem bez 
wskazania przyczyny.

4. Każde poprawne zgłoszenie w Akcji, to 5 złotych, przekazane przez firmę OCEANIC S.A. 
na zakup karmy w schronisku.

§3 Uczestnictwo w Akcji

1. Uczestnikami Akcji mogą być wszyscy zarejestrowani użytkownicy portalu 
społecznościowego Facebook (ustawienia publiczne) i Instagram (ustawienia publiczne)  
którzy: 

a. Posiadają konto na portalu Facebook (ustawienie publiczne) lub Instagramie (ustawienia 
publiczne),  
b. Ukończyli 18 lat lub ukończyli 13 lat i posiadają pisemną zgodę rodzica lub opiekuna.

2. Zgłaszając swój udział w Akcji, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora (lub inne podmioty na zlecenie Organizatora i wyłącznie w celach określonych 
w niniejszym Regulaminie) jego danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu w celu realizacji
Akcji. Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub 
żądania ich usunięcia. 

3. Zgłaszając swój udział w Akcji, Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęcia na  
www.kosmetykiaa.pl/vivakarma.

4. Przekazanie zgłoszenia oznacza zgodę Uczestnika na wzięcie udziału w Akcji oraz pełną 
akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

§4 Przebieg Akcji 

1. Każdy kto zrobi zdjęcie z kosmetykami AA Vegan i opublikuje je (jako zdjęcie publiczne) 
na swoim profilu na Facebook’u lub Instagramie z hastagami #AAVivaKarma i #AAVegan 
bierze udział w Akcji.



2. Za prawidłowe opublikowanie zdjęcia firma OCEANIC S.A. przekaże 5 zł za zakup karmy 
w schronisku, (patrz §2).

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia wynikające z 
niemożności opublikowania zdjęcia.

§5 Szczegółowe zasady i warunki prawne Akcji

1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Akcji zdjęcia wyłącznie własnego autorstwa. 

2. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników jakichkolwiek treści, które naruszają 
dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, treści 
wulgarnych, propagujących przemoc. 

§6 Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne na portalu Instagram 
oraz Facebook. 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.kosmetykiaa.pl/vivakarma

3. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator może wykluczyć go z 
udziału w Akacji.
 
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

5. Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana czy przeprowadzana przez 
Instagram, Facebook ani firmę z nimi związaną. 

6. Zgłoszenie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym 
Regulaminie. 

7. Wszelkie informacje na temat Akcji Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z 
Organizatorem pod adresem e-mail: aavivakarma@agencjaup.pl

8. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Akcji określone są wyłącznie w niniejszym 
Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w 
materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu podczas trwania Akcji.

Aneks nr 1do Regulaminu akcji “Viva Karma”

http://www.kosmetykiaa.pl/vivakarma


Niniejszym w oparciu o §6 ust. 9 Regulaminu Akcji „Viva Kara”, wprowadza się następujące 
zmiany:

W §4 Regulaminu dodaje się ustęp 4 o następującej treści:

4. W przypadku,  gdy w Akcji  uzbierane zostanie mniej niż  6000 PLN (tj.  mniej  niż  1200
poprawnych zgłoszeń), OCEANIC S.A., obok uzbieranej kwoty, przekaże w drodze darowizny
dodatkowo jej równowartość (podwajając zebraną kwotę). Darowizna zostanie dokonana na
rzecz:

§  Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! Oddział Korabiewice
96-330 Puszcza Mariańska
Korabiewice 11
73 1240 1040 1111 0010 6697 7358

Pozostała treść Regulaminu Akcji pozostaje bez zmian


