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REGULAMIN KONKURSU „ODPOWIEDZ I WYGRAJ!” 

NA PROFILU MOKKA.POLAND 

 
§ 1 

Organizator 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu organizowanego przez Revo 
Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowskiej 2/29, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000655200, NIP: 5252691673, z kapitałem 
zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, (dalej „REVO”), oferującą pożyczki za 
pomocą serwisu internetowego i aplikacji mobilnej o nazwie „Mokka”. 

2. Konkurs jest organizowany we współpracy z Partnerem. 
3. Prawem właściwym dla stosowania Regulaminu jest prawo polskie. 

 
§ 2 

Definicje 
 

Definicje pojęć użytych w Regulaminie: 
 

1. Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu; 
2. Konkurs – konkurs „Odpowiedz i wygraj!”, którego warunki określa Regulamin; 
3. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która 

jest użytkownikiem serwisu społecznościowego Instagram (posiada konto w tym 
serwisie); 

4. Partner – Szopex-Dutkiewicz sp. z o.o, sp. k. z siedzibą w Olsztynie przy ul. 
Kotańskiego 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII. Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724788; 

5. Salon Partnera – którykolwiek z następujących sklepów stacjonarnych Partnera: 
Sportowy Sklep, Sklep Biegacza, Sklep Koszykarza, Warsaw Sneaker Store, CL 20. 

 
§ 3 

Uczestnicy 
 

1. Do wzięcia udziału w Konkursie uprawnieni są Uczestnicy, którzy w okresie 
obowiązywania Konkursu dokonają łącznie następujących czynności: 

a) odwiedzą profil Mokka.Poland na Instagramie,  
b) udzielą odpowiedzi na pytanie zamieszczone w treści grafiki konkursowej, 

związane z produktami oferowanymi przez Partnera,  
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c) prześlą odpowiedź w komentarzu pod postem z pytaniem konkursowym,  
d) zaobserwują profil Mokka.Poland na Instagramie, 
e) oznaczą dowolne dwie osoby w komentarzu.  

 
2. Jeden Uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi. 
3. Odpowiedź nie może zawierać żadnych zapożyczeń z innych utworów, które mogłyby 

spowodować odpowiedzialność REVO, ani naruszać żadnych praw lub dóbr osobistych 
osób trzecich. 

4. REVO zastrzega sobie prawo pominięcia odpowiedzi Uczestnika w razie 
uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności konta tego Uczestnika na Instagramie 
lub co do spełniania przez Uczestnika wymogu z § 3 pkt 2. 

 
§ 4 

Wybór najlepszych odpowiedzi i nagrody 
 

1. Zespół REVO, według własnego uznania, wybierze 5 (pięć) najciekawszych 
odpowiedzi w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. 

2. Przez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie 
odpowiedzi opatrzonych nazwą użytkownika konta na profilu Mokka.Poland w razie 
ich wybrania przez Zespół REVO. 

3. Autorzy 5 (pięciu) wybranych odpowiedzi otrzymają od Partnera na koszt REVO kartę 
podarunkową o wartości 400 zł na kolejne zakupy w Salonach lub w sklepach 
internetowych Partnera („Karta Podarunkowa”).  

4. Do wartości Karty Podarunkowej zostanie doliczona dodatkowa nagroda pieniężna 
stanowiąca równowartość 10% wartości nagrody w Konkursie, tytułem pokrycia 
zryczałtowanego podatku dochodowego który zostanie potrącony i opłacony przez 
REVO, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128). Potrącenie 10% 
podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że pieniężna część 
nagrody nie będzie wydawana Zwycięzcy. 

5. REVO skontaktuje się ze zwycięzcami przez wiadomość z profilu Mokka.Poland, aby 
ustalić preferowany przez nich sposób odbioru Karty Podarunkowej (elektronicznie 
przez przesłanie kodu Karty Podarunkowej, przesłanie Karty Podarunkowej kurierem 
na podany adres, odbiór Karty Podarunkowej w wybranym Salonie), pod warunkiem 
uprzedniego wyrażenia przez zwycięzcę zgody na przetwarzanie jego danych 
osobowych w celu przekazania Karty Podarunkowej.  

6. Karty Podarunkowe podlegają postanowieniom Regulaminu korzystania z kart 
podarunkowych wydanych przez Szopex-Dutkiewicz sp. z o.o. sp. k., dostępnym na 
stronie: https://sportowysklep.pl/karty-podarunkowe. 

7. Karta Podarunkowa może być wykorzystana przez Uczestnika w Salonach Partnera lub 
w sklepach internetowych Partnera w ciągu roku od dnia jej aktywacji. 

8. Wyłącza się możliwość zamiany Karty Podarunkowej na odpowiadający jej wartości 
ekwiwalent pieniężny. 

9. W przypadku utraty Karty Podarunkowej duplikat nie będzie wydawany. 
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10. Odsprzedaż Karty Podarunkowej jest zabroniona. 

§ 5 
Reklamacje 

 
1. Reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu mogą być składane do REVO drogą 

elektroniczną na adres email: pomoc@mokka.pl. 
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, opis przedmiotu reklamacji 

(wskazanie zastrzeżeń odnośnie do Konkursu), wskazanie oczekiwań w zakresie 
sposobu rozpatrzenia reklamacji.  

3. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu reklamacyjnym jest 
REVO. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z reklamacją, tj. w 
wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na REVO na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) 
RODO i zgodnie z Polityką Prywatności Mokka dostępną na stronie: 
https://mokka.pl/dokumenty/ 

4. Termin rozpatrzenia reklamacji Uczestnika przez REVO wynosi 5 dni kalendarzowych 
od dnia otrzymania przez REVO poprawnego zgłoszenia reklamacyjnego. Do terminu, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wlicza się okresu dostarczenia przez 
Uczestnika informacji koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, liczonego od momentu 
wystąpienia przez REVO do Uczestnika o dostarczenie informacji, do chwili 
dostarczenia tych informacji przez Uczestnika. 

5. O rozpatrzeniu reklamacji REVO poinformuje Uczestnika drogą mailową. 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

 
1. Niespełnienie przez Uczestnika któregokolwiek z warunków określonych w 

Regulaminie powoduje niemożność uczestniczenia w Konkursie. 
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady i warunki 

Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

3. Regulamin jest dostępny na profilu Mokka.Poland oraz na stronie 
https://mokka.pl/dokumenty/  

4. Konkurs obowiązuje w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 8 września 2021 
r. 

https://mokka.pl/dokumenty/

