
 
Regulamin konkursu „Świat męskich decyzji” 

 
 
1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1.1. Organizatorem konkursu „Świat męskich decyzji” (dalej zwanego „Konkursem” lub „Akcją”) jest KORE Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie ul. Granowska 14, 01-804 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000206537 (zwana dalej 
„Organizatorem”), NIP 5213290148. Organizator działa w imieniu własnym, na zlecenie JNT GROUP Spółka Akcyjna 
Spółka komandytowa z siedzibą w Dobroniu, przy ul. Sienkiewicza 68, 95-082 Dobroń, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268393, posiadająca numer REGON 
100282917 oraz numer NIP 7311951439, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w 
Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „Zleceniodawca”). 

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i 
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

1.3. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook, ani z serwisem 
Instagram. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc., Instagram jest znakiem towarowym 
zastrzeżonym przez Instagram, LLC. 

1.4. Konkurs komunikowany jest na fanpage’u Wild Wine w serwisie społecznościowym Facebook pod adresem 
https://www.facebook.com/wildwine.meskarzecz (zwanym dalej „Profilem Wild Wine”). 

1.5. Konkurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników portalu społecznościowego Facebook, które są osobami 
fizycznymi, ukończyły 18 lat, są zamieszkałe w Polsce oraz kupiły wino Wild Wine jako konsumenci w rozumieniu art.  
221 kodeksu cywilnego (zwanych dalej „Uczestnikami”). Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i 
pełnomocnicy Organizatora, pracownicy innych podmiotów zatrudnionych przez Organizatora lub współpracujących z 
nim w związku z organizacją lub obsługą Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny, przez członków najbliższej 
rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz rodzeństwo. 

1.6. Przystąpienie do Konkursu rozumiane jako wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. 3.1 Regulaminu 
jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.  

1.7. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.  
1.8. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.  
1.9. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od 

przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. 
 
2. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU  
2.1. Konkurs jest prowadzony na fanpage’u Wild Wine w serwisie społecznościowym Facebook pod adresem: 

https://www.facebook.com/wildwine.meskarzecz (Profil Wild Wine). 
2.2. Konkurs polega na jak najciekawszej, czyli w jak najbardziej oryginalny, pomysłowy i kreatywny sposób lub z 

poczuciem humoru odpowiedzi na pytanie konkursowe „Czym jest dla Ciebie dzika przygoda?”.  
2.3. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu trwa od 15.10.2021 r. (od momentu jego ogłoszenia) do godz. 24:00:00 dnia 

31.12.2021 r. (dalej: czas trwania Konkursu).  
2.4. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od dnia 15.10.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. spełnić łącznie poniższe 

warunki: 
a) Kupić dowolną butelkę Wilde Wine (dalej „Produkt promocyjny”) i zachować dowód zakupu w postaci faktury 

lub paragonu (zwany dalej „Dowodem zakupu”), 
b) Zapoznać się z regulaminem Konkursu, 
c) Odpowiedzieć na pytanie konkursowe „Czym jest dla Ciebie dzika przygoda?” za pośrednictwem Messengera w 

informacji przesłanej z profilu uczestnika na portalu społecznościowym Facebook do Profilu Wild Wine, przy 
czym maksymalna liczba znaków przesłanej odpowiedzi to 500 (wraz ze spacjami i znakami specjalnymi), 

d) Do odpowiedzi konkursowej, o której jest mowa w lit. c powyżej dołączyć zdjęcie zakupionego Produktu 
promocyjnego. 

2.5. Uczestnik może dowolną liczbę razy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe w sposób opisany w pkt. 2.4. lit. c i d 
powyżej (dalej zwane „Zgłoszeniem”) pod warunkiem, że do każdego Zgłoszenia dołączone będzie inne zdjęcie 
Produktu promocyjnego i pod warunkiem posiadania do każdego Zgłoszenia osobnego Dowodu zakupu. Organizator 
zastrzega, że nawet jeżeli Dowód zakupu dokumentuje zakup przez Uczestnika większej liczby Produktów 
promocyjnych, to nadal upoważnia do dokonania tylko jednego Zgłoszenia do Konkursu. 

2.6. Organizatorowi przysługuje w czasie trwania Konkursu oraz do 28.01.2022 r. prawo żądania od Uczestnika okazania 
wszystkich Dowodów zakupu potwierdzających tyle zakupów Produktów promocyjnych, ilu Uczestnik dokonał Zgłoszeń 
do Konkursu. W przypadku niemożności okazania żądanych Dowodów zakupu, Organizator ma prawo wykluczyć 
Użytkownika z udziału w Konkursie bez prawa do nagród. W przypadku wystąpienia przez Organizatora z żądaniem 
przesłania ww. Dowodów zakupu, Uczestnik powinien przesłać je w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania 
wiadomości za pośrednictwem Messengera wysłanej z Profilu Wild Wine do profilu, z którego Uczestnik wysłał 
Zgłoszenie/Zgłoszenia. Uczestnik powinien okazać Dowody zakupu w ten sposób, że w zwrotnej wiadomości Messenger 
prześle zdjęcia lub skany Dowodów zakupu lub prześle je pocztą na adres biura Organizatora (liczy się data nadania 
wiadomości przez Messenger lub data wysłania Dowodu Zakupu przez Uczestnika w urzędzie pocztowym lub pocztą 
kurierską). Nieprzesłanie żądanych Dowodów zakupu w określonej przez Organizatora liczbie skutkuje wykluczeniem 
wszystkich Zgłoszeń danego Uczestnika Konkursu i utratą prawa do Nagrody. Organizator uwzględnia jedynie Dowody 
zakupu dostarczone do niego do dnia 04.02.2022 r. 

2.7. Jeżeli dwóch lub więcej Uczestników prześle ten sam lub te same Dowody zakupu, lub jeżeli z innych powodów 
Organizator poweźmie wątpliwości czy Uczestnik spełnił warunek uczestnictwa w Konkursie, jakim jest zakup 
Produktów promocyjnych, to Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania od uczestnika dostarczenia do dnia 



04.02.2022 r. do biura Organizatora, oryginałów Dowodów zakupu w liczbie odpowiadającej liczbie Zgłoszeń do 
Konkursu dokonanych przez Uczestnika. Uczestnik może dostarczyć ww. Dowody zakupu osobiście w godzinach 
otwarcia biura Organizatora lub pocztą listem poleconym. Nieprzesłanie żądanych Dowodów zakupu w określonej 
przez Organizatora liczbie skutkuje wykluczeniem wszystkich Zgłoszeń danego Uczestnika Konkursu i utratą prawa do 
Nagrody. Organizator zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Konkursu tych Uczestników, którzy przesłali 
skany lub zdjęcia Dowodów zakupu, które następnie zostały dostarczone Organizatorowi w oryginale przez innego 
Uczestnika.  

2.8. Organizator zastrzega sobie prawo zablokowania Użytkownika – rozumianego jako posiadacza tego samego konta 
Messenger, który wprowadza Zgłoszenia, w liczbie i odstępach czasu wzbudzającej podejrzenia co do zamiarów 
użytkownika i mogącej wskazywać, że użytkownik taki nie postępuje zgodnie z Regulaminem lub jeżeli Organizator 
stwierdzi, że zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in.: automatyczne 
dokonywanie zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu 
ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Konkursu, zgłoszenia te nie są uwzględniane w Konkursie i zostają z 
niego wykluczone. Komisja Konkursu zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników, w 
stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Konkursu, bądź wpływają na jego przebieg 
w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób. 

2.9. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie, w 
tym w szczególności, czy Uczestnik jest osobą, która ukończyła 18 lat. W tym celu Organizator może żądać od 
Uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia i weryfikacji prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków 
wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa współpracy z Organizatorem w wyżej wskazanym 
postępowaniu wyjaśniającym, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z Konkursu z jednoczesnym 
wygaśnięciem prawa do nagród. W takim przypadku w miejsce wykluczonego Zwycięzcy Nagrody, któremu zostało 
przyznane prawo do nagrody, wchodzi osoba, która jest kolejna w rankingu Zgłoszeń. 

2.10. Zarówno odpowiedź na pytanie konkursowe jak i dołączone do niej zdjęcie musi być autorstwa Uczestnika, ponadto 
nie mogę one zawierać treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności Uczestnik w treści 
Zgłoszenia konkursowego nie może zamieszczać: 

a) treści i symboli sprzecznych z przepisami prawa,  
b) treści obscenicznych lub pornograficznych,  
c) treści i symboli propagujących przemoc, lub dyskryminację, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, 

etnicznej, uznanych społecznie za obraźliwe, wulgarne,  
d) treści naruszających zasady netykiety,  
e) danych osobowych innych osób lub ich wizerunków w zakresie niezgodnym z prawem, w szczególności 

niedozwolone jest rejestrowanie się w Konkursie z użyciem cudzego imienia i nazwiska, w celu podszywania się 
pod konkretną inną osobę. 

2.11. Przesyłając Zgłoszenie do Konkursu Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że zawarte w nim treści nie naruszają prawa 
osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dobra osobiste osób trzecich, w tym wizerunku. 

3.PRZYZNAWANIE NAGRÓD  
3.1. W Konkursie przewidziano jedną Nagrodę Główną w postaci vouchera na wyjazdu survivalowy dla 4 osób, tj. dla 1 

Zwycięzcy i 3 osób towarzyszących, który odbędzie się na wiosnę 2022 r. i z którego będą tworzone relacje foto-video, 
które będą mogły być opublikowane na Profilu Wild Wine (dalej zwany „Wyjazdem”). Wartość Nagrody Głównej to 
7380 PLN brutto. Dodatkowe szczegóły dotyczące Nagrody Głównej znajdują się w Załączniku do niniejszego 
regulaminu. Dokładny termin Wyjazdu zostanie uzgodniony ze Zwycięzcą w miarę dostępnych terminów. Uczestnik 
Wyjazdu powinien posiadać: ubranie odpowiednie do pogody	(oprócz kurtki i czapki), buty trekkingowe oraz 
karimatę. 

3.2. Zwycięzca Nagrody Głównej zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową w terminie do 14.01.2022 r., w ten sposób, 
że spośród wszystkich nadesłanych Zgłoszeń Komisja Konkursowa wyłoni odpowiedź na pytanie konkursowe, która w 
ocenie Komisji Konkursowej będzie najbardziej oryginalna, pomysłowa i kreatywna lub będzie się odznaczała 
najfajniejszym poczuciem humoru – Uczestnik, który zgłosił do Konkursu wybraną odpowiedź zostanie Zwycięzcą 
Konkursu i otrzyma Nagrodę Główną..  

3.3. Nagrody II stopnia przyznane będą w terminie do 14.01.2022 r. Spośród Zgłoszeń nadesłanych w Konkursie Komisja 
Konkursu wyłoni 150 Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody II Stopnia. Komisja podczas wyboru zwycięskich 
zgłoszeń również kieruje się kryteriami jakimi jest oryginalność, pomysłowość, kreatywność lub poczucie humoru 
nadesłanych odpowiedzi na pytanie konkursowe. Jednocześnie 3 pierwszych Uczestników wpisanych na listę osób 
nagrodzonych Nagrodami II stopnia zostanie wpisanych na listę rezerwową do Nagrody Głównej.  

3.4. W Konkursie przewidziano łącznie 150 nagród II stopnia, każda w postaci dwupaku wina Wild Wine o wartości 
jednostkowej 59,80 PLN.   

3.5. Zwycięzcy Nagród zostaną ogłoszeni na Profilu Wild Wine https://www.facebook.com/wildwine.meskarzecz (Profil 
Wild Wine) w terminie do 15.01.2022 r. 

3.6. Organizator powiadomi Zwycięzców Nagród o wygranej poprzez wiadomość w aplikacji Messenger wysłaną z Profilu 
Wild Wine do profilu, z którego Uczestnik przesłał nagrodzone Zgłoszenie. Wiadomość zawierać będzie prośbę o 
podanie w terminie 3 dni kalendarzowych w wiadomości zwrotnej: imienia, nazwiska, telefonu oraz danych 
adresowych niezbędnych do wysyłki nagrody (adres korespondencyjny, na który zgodnie z wolą Uczestnika zostanie 
przesłana Nagroda). Wiadomość o wygranej może zawierać prośbę o przesłanie pocztą na adres biura Organizatora w 
terminie 3 dni kalendarzowych dodatkowych dokumentów zgodnie z zapisem pkt 2.6. i 2.7. lub 2.9. 

3.7. W przypadku nieodesłania przez Zwycięzcę Nagrody Głównej w terminie wskazanym w pkt 3.6. powyżej, wymaganych 
informacji, Organizator powiadamiania niezwłocznie osobę rezerwową znajdującą się na pozycji 1 listy rezerwowej. W 
przypadku nieodesłania przez Zwycięzcę rezerwowego nr 1, w terminie wskazanym w pkt 3.6. powyżej, wymaganych 
informacji, Organizator będzie powiadamiać w taki sam sposób, kolejno, pozostałych dwóch Zwycięzców 
rezerwowych. 



3.8. Do każdej nagrody rzeczowej zostanie przyznana jedna dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości tej 
nagrody rzeczowej przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie (art. 30 ust. 1 
pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 
t.j.). Organizator zastrzega, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz 
przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie 

3.9. Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną Nagrodę II stopnia i jedną Nagrodę Główną, niezależnie od liczby 
przesłanych przez Uczestnika Zgłoszeń konkursowych. 

3.10. Każda Nagroda zostanie przesłana pocztą kurierską na adres Zwycięzcy w terminie do 4 tygodni od dnia powiadomienia 
Zwycięzcy o wygranej, nie później jednak niż do 24.02.2022 r.   

3.11. Zwycięzcy Nagrody w Konkursie nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu rzeczowego lub pieniężnego w zamian 
za Nagrodę. Zwycięzcy Nagrody nie przysługuje również prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na inną osobę lub 
podmiot. 

3.12. Zwycięzca Nagrody traci prawo do Nagrody i przechodzi ona do dyspozycji Organizatora, jeśli: 
a) nie spełni jakiegokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu,  
b) nie odbierze nagrody,  
c) prześle niekompletne dane i przez to nie będzie możliwe przesłanie mu Nagrody lub nie prześle ich wcale. 

3.13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata 
Konkursu. 

 
4. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 
4.1. Reklamacje dotyczące Konkursu powinny być kierowane na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora KORE Sp. 

z o.o., ul. Granowska 14, 01-804 Warszawa, z dopiskiem „Świat męskich decyzji – reklamacja” od dnia rozpoczęcia 
Konkursu do dnia 26.03.2022 r. Reklamacje przesłane z datą stempla późniejszą niż 26.03.2022 r. nie są 
uwzględniane. 

4.2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 5 dni roboczych. 
4.3. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, 

wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.  
4.4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania 

reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 
4.5. Bieżące zapytania dotyczące Konkursu można również kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

wildwine@agencjakore.pl, wpisując w tytule maila nazwę niniejszego Konkursu „Świat męskich decyzji”. 
 
5. PRAWA AUTORSKIE I WIZERUNEK 
5.1. Uczestnik poprzez wysłanie Zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które są zawarte w Zgłoszeniu, a treści 
zawarte w Zgłoszeniu nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr 
osobistych osób trzecich.  

5.2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora i z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia 
określonego w pkt. 5.1. powyżej, i zobowiązuje się zwolnić Organizatora i Zleceniodawcę od jakiejkolwiek 
odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na 
drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.  
 

6. DANE OSOBOWE 
6.1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców Konkursu jest JNT Group S.A. Sp.K, z 

siedzibą w Dobroniu przy ul. Sienkiewicza 68, 95-082 Dobroń. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na 
zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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). 

6.2. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w celach 
podatkowych (dotyczy Zwycięzców), a także w celach marketingowych, jak również obrony przed roszczeniami oraz w 
celach sprawozdawczości podatkowej. 

6.3. Podanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska (zapisanych w nazwie profilu Uczestnika na portalu Facebook, 
z którego wysyłane są Zgłoszenia) ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

6.4. Podanie danych osobowych w postaci adresu korespondencyjnego i numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne 
do otrzymania Nagrody w Konkursie – Organizator będzie przetwarzał te dane w celu doręczenia Zwycięzcy nagrody, 
nr telefonu Zwycięzcy zostanie przekazany kurierowi. 

6.5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, 
przysługuje im prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia 
danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6.6. Organizator może zbierać od Uczestników, którzy uzyskali prawo do nagrody również dane osobowe znajdujące się na 
dowodzie osobistym Zwycięzcy Konkursu, a w szczególności imię/imiona i nazwisko zwycięzcy oraz jego datę 
urodzenia, w celu weryfikacji pełnoletności Zwycięzcy 

6.7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
6.8. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o 

wynikach Konkursu. 
6.9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 
6.10. Dane uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem Organizatora oraz 

przypadków przewidzianych przepisami prawa.   



6.11. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, do 
czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie i wydaniem nagród w Konkursie tj. 
6 lat. 

6.12. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do 
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Administrator 
danych osobowych wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z 
uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania 
oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze 
zagrożenia. Administrator danych osobowych w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych 
wynikające z: 

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarza. 

 
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
7.1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z 

Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień. Regulamin dostępny jest na stronie www.agencjakore.pl/konkursy. 
7.2. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe 

wynagrodzenie.  
7.3. W kwestiach nieobjętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.  
7.4. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursu, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą 

rozpoznaniu przez sąd powszechny. 
 
  



Załącznik do Regulaminu konkursu „Świat męskich decyzji” 
 
Miejsce: Bieszczady  
Termin: wiosna 2022 
 
 
Wyjazd survivalowy dla 4 osób – Zwycięzcy i 3 osób towarzyszących 
 
 
Nagroda obejmuje: 
1. przejazd dla 4 osób z jednego miejsca do miejsca wskazanego przez organizatora zajęć survivalowych 
2. wyżywienie  
3. zestaw gadżetów survuvalowych dla każdej z 4 osób: 
 - Czapka polarowa (bez daszka)  

- Śpiwór 
- Kurtka TEXAR Softshell Falcon   
- Nóż Moraknive Companion  
- Plecak M-Tac Large Assault Pack Laser Cut  
- Latarka M-Tac czołowa 4+1 LED  

4. Ubezpieczenie NNW 
 
 
Program:  
1 dzień : 
- piątek godzina 11.00 rozpoczęcie zajęć w wyznaczonym miejscu 
- 12.00 sprawdzenie sprzętu i wymarsz do lasu 
- psychologia survivalu oraz najważniejsze filary 
- zajęcia z nawigacji oraz rozbicie obozu 
- obiad i kolacja w formie gotowych posiłków zabranych ze sobą 
- nocowanie w terenie leśnym w wyznaczonym miejscu 
 
2 dzień : 
- sobota rano zajęcia z rodzajów i budowy ognisk oraz oprawianie zwierzyny i techniki suszenia wędzenia,   
 - sposoby pozyskiwania wody 
- zajęcia obozowe, nauka budowy szałasów, węzły pułapki, itp. 
- jedzenie głównie w formie kuchni survivalowej 
- nocowanie w terenie leśnym w wyznaczonym miejscu 
 
3 dzień : 
- niedziela po śniadaniu egzaminy z nabytych umiejętności w formie zawodów dla uczestników szkolenia 
- powrót do cywilizacji w godzinach popołudniowych na obiad 
 
 
 
Uczestnik powinien posiadać: 
- ubranie odpowiednie do pogody (my zapewniamy kurtkę i czapkę) 
- buty trekingowe  
- karimatę 
 
 
Organizator wyjazdu surviwalowego zastrzega sobie prawo do odmowy wyrażenia zgody na udział w wyjeździe osoby, 
która nie będzie posiadała odpowiedniego ubrania dostosowanego do pogody, butów oraz karimaty.  


