REGULAMIN KONKURSU PT. „BEZTROSKI POKÓJ RAJDOWCA”
(dalej: Regulamin)
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Organizatorem konkursu pt. „Beztroski pokój Rajdowca” (dalej: Konkurs) jest Smart Loyalty
Platform sp. z o.o. sp. k z siedzibą w Poznaniu, ul. Budzyńska 20, 60-419 Poznań, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000384524, o numerze NIP: 7811865223, REGON: 301729633
(dalej: Organizator).

1.2.

Konkurs odbywa się w dniach od 6 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. (dalej: czas trwania
Konkursu) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Czynności związane z przyznawaniem
i wydawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do 6 września 2017 r.

1.3.

Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i zobowiązuje
się do przestrzegania zawartych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki
udziału w Konkursie.

1.4.

Organizator dla przeprowadzenia Konkursu będzie wykorzystywał stronę internetową pod
adresem www.dulux.pl/pokojrajdowca (dalej: Strona Konkursu).

2.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1.

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która nie ukończyła 18. roku życia
i posiada miejsce zamieszkania w Polsce (dalej: Uczestnik).

2.2.

Uczestnicy, którzy ukończyli 13 lat dokonują wszelkich czynności w Konkursie za zgodą swojego
przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego). Uczestnicy poniżej 13 lat dokonują
wszelkich czynności w Konkursie przez swojego przedstawiciela ustawowego
(rodzica/opiekuna prawnego), co oznacza że przedstawiciela ustawowy (rodzic/opiekun
prawny) Uczestnika dokonuje w jego imieniu zgłoszenia udziału w Konkursie, składa wszelkie
oświadczenia, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie.

2.3.

Przedstawicielom ustawowym (rodzicom/opiekunom prawnym) Uczestników, którzy ukończyli
13 rok życia,przez cały czas trwania Konkursu przysługuje prawo do uzyskiwania informacji o
Konkursie i jego przebiegu, a także o udziale danego Uczestnika w nim, jak również prawo do
cofnięcia zgody na udział takiego Uczestnika w Konkursie.

2.4.

W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, które dla pracowników (niezależnie od podstawy
zatrudnienia): Organizatora, Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. oraz innych osób
biorących bezpośredni udział w organizacji Konkursu są: zstępnymi, rodzeństwem, zstępnymi
rodzeństwa, zstępnymi lub rodzeństwem małżonków lub osobami przysposobionymi.

2.5.

Zadaniem Uczestników w Konkursie jest wymyślenie alternatywnej nazwy dla koloru farby
Dulux EasyCare „Wzorowa Czerwień”, która to nazwa będzie inspirowana filmem Disney Pixar
pt. „Auta 3” (ang. „Cars 3”) i która będzie najbardziej nowatorska, ciekawa, kreatywna
i inspirująca (dalej: Nazwa). Przykład Nazwy: „Pędzący Zygzak”.

2.6.

Aby wziąć udział w Konkursie niezbędne jest przesłanie zgłoszenia przy wykorzystaniu
formularza dostępnęgo na Stronie Konkursu (dalej: Formularz). Formularz wymaga
uzupełnienia o następujące dane:
2.6.1. imię i nazwisko Uczestnika;
2.6.2. adres e-mail Uczestnika;
2.6.3. telefon kontaktowy do Uczestnika;
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2.6.4. imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego Uczestnika (rodzica/opiekuna prawnego);
2.6.5. Nazwę wymyśloną przez Uczestnika.
Poza powyższym Uczestnik powinien Formularzu złożyć oświadczenia, że:
2.6.6. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia oraz spełnia warunki
uczestnictwa określone w Regulaminie;
2.6.7. zgłaszana przez niego Nazwa jest jego autorstwa oraz wyraża zgodę na jej publikację na
Stronie Konkursu;
2.6.8. jest osobą, która ukończyła 13 lat i działa za zgodą swojego przedstawiciela
ustawowego albo osobą, która nie ukończyła 13 lat, w imieniu której zgłoszenia udziału
w Konkursie dokonuje przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny).
2.7.

Nazwa zgłaszana przez Uczestnika:
2.7.1. powinna być własnego autorstwa Uczestnika;
2.7.2. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich,
naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych
z prawem,
2.7.3. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw
autorskich;
2.7.4. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów,
z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących farb Dulux;
2.7.5. nie może prezentować niskiego poziomu artystycznego;
2.7.6. nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu.

2.8.

Jeden Uczestnik może zgłosić w Konkursie więcej niż jedną Nazwę, z zastrzeżeniem pkt 4.7.
Regulaminu. Każda Nazwa powinna być zgłoszona przez Uczestnika osobno i przy użyciu tych
samych danych osobowych. Zgłoszenie udziału przez tego samego Uczestnika
z wykorzystaniem innych danych osobowych, fikcyjnych danych osobowych lub danych innej
osoby stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą wykluczenia Uczestnika
z Konkursu i pozbawienia go prawa do nagrody.

2.9.

W przypadku powstania wątpliwości co do autentyczności danych podanych przez Uczestnika
przy zgłoszeniu udziału w Konkursie, Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika przesłania
skanu jego dokumentu tożsamości (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport lub
inne). W przypadku nieprzesłania takiego skanu lub jeśli przesłany skan nie potwierdzi danych
podanych przez Uczestnika w Formularzu (w tym co do wieku), Organizator ma prawo
wykluczyć Uczestnika z Konkursu i pozbawić go prawa do nagrody.

2.10. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków powoduje nieważność zgłoszenia do Konkursu.
3.

NAGRODY W KONKURSIE

3.1.

W Konkursie zostanie przyznanych 5 Nagród Głównych oraz 45 Nagród II Stopnia.

3.2.

Pojedynczą Nagrodę Główną stanowi zestaw służący do stworzenia „pokoju rajdowca”, na
który składają się następujące elementy:
3.2.1. bon na meble do sklepów „Meblik” (www.meblik.pl) o wartości 2.000,00 złotych;
3.2.2. farby Dulux EasyCare w opakowaniach o łącznej objętości 15 l („Wzorowa czerwień”
2,5 l; „Złoty na medal 2,5 l”; „Nieskazitelna biel” 2,5 l oraz kolejne 7,5 l dowolnego
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koloru Dulux EasyCare wskazanego przez zwycięzcę z dostępnej palety kolorów
producenta) o łącznej wartości 389,40 zł brutto;
3.2.3. 1 (jeden) komplet pościeli dziecięcej z kolekcji „Auta 3” o wartości 79,70 zł brutto;
3.2.4. 1 (jeden) projektor LED Philips lampka CARS 71769/32/16 o wartości 79,00 zł brutto.
(dalej: Nagroda Główna). Łączna wartość pojedynczej Nagrody Głównej wynosi 2.548,10 zł
brutto.
3.3.

Pojedynczą Nagrodę II Stopnia stanowi 1 (jeden) komplet pościeli dziecięcej z kolekcji „Auta 3”
o wartości 79,70 zł brutto (dalej: Nagroda II Stopnia).

3.4.

Do każdej nagrody w Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna obliczona
według wzoru [Wartość Nagrody * 10/9 – Wartość Nagrody] i zaokrąglona do pełnej złotówki.
Dodatkowe nagrody pieniężne zostaną potrącone przez Organizatora i przeznaczone na
pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie
w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

3.5.

Uczestnik może zrealizować bon, o którym mowa w pkt 3.2.1. Regulaminu w terminie do dnia
31 sierpnia 2017 r. W ramach realizacji ww. bonu Uczestnik może zakupić dowolne towary
z oferty sklepów „Meblik” (MEBLIK Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach) w granicach wartości
bonu. Lista sklepów „Meblik”, w których można zrealizować bon dostępna jest na stronie
internetowej https://www.meblik.pl/siec-sprzedazy/. Przed skorzystaniem z bonu należy
wcześniej skontaktować się z MEBLIK Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach telefonicznie (pod
numer 733 333 252) lub mailowo (na adres chojnice@meblik.pl). W przypadku, gdyby wartość
towarów, które chciałby zakupić Uczestnik przewyższała wartość bonu, Uczestnik ma
obowiązek pokryć we własnym zakresie różnicę pomiędzy wartością bonu a wartością
zakupionych towarów. W razie niezakupienia żadnych towarów w sklepach „Meblik”, jak
również zakupienia towarów o wartości niższej niż wartość bonu, Uczestnikowi nie przysługuje
zwrot wartości bonu lub różnicy pomiędzy wartością bonu a wartością zakupionych towarów.
Szczegółowe zasady realizacji bonu, o którym mowa w pkt 3.2.1. Regulaminu mogą określać
regulaminy sklepów „Meblik” (MEBLIK Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach) lub wszelkie inne
zasady sprzedaży towarów w ww. sklepach, z którymi Uczestnik powinien zapoznać się przed
realizacją bonu.

4.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

4.1.

Konkurs składa się z czterech etapów przyjmowania w nim zgłoszeń:
4.1.1. pierwszy Etap Konkursu obejmuje okres od 6 czerwca 2017 r. godz. 00:00:00 do 12
czerwca 2017 r. godz. 23:59:59;
4.1.2. drugi Etap Konkursu obejmuje okres od 13 czerwca 2017 r. godz. 00:00:00 do 19
czerwca 2017 r. godz. 23:59:59;
4.1.3. trzeci Etap Konkursu obejmuje okres od 20 czerwca 2017 r. godz. 00:00:00 do 26
czerwca 2017 r. godz. 23:59:59;
4.1.4. czwarty Etap Konkursu obejmuje okres od 27 czerwca 2017 r. godz. 00:00:00 do 30
czerwca 2017 r. godz. 23:59:59
(dalej: Etapy Konkursu).

4.2.

Za trzy pierwsze Etapy Konkursu zostanie przyznanych po 11 nagród, w tym 1 Nagroda Główna
oraz 10 Nagród II Stopnia. Za czwarty Etap Konkursu zostanie przyznanych 17 nagród, w tym
2 Nagrody Główne oraz 15 Nagród II Stopnia.
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4.3.

Zwycięzców Konkursu, tj. Uczestników, którzy przesłali w poszczególnych Etapach Konkursu
najlepsze Nazwy (dalej: Zwycięzcy), wyłoni przedstawiciel Akzo Nobel Decorative Paints Sp.
z o.o. spośród kandydatów przedstawionych przez jury składające się z osób powołanych przez
Organizatora (dalej: Jury). Jury oraz przedstawiciel Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o.
dokonają wyboru według własnego uznania, uwzględniając kryteria określone w pkt 2.5.
Regulaminu. Szczegółowe zasady powoływania oraz technicznie aspekty pracy Jury określa
odrębny, wewnętrzny regulamin Jury wydany przez Organizatora.

4.4.

Nagrody za dany Etap Konkursu zostaną przyznane w kolejnym dniu roboczym po zakończeniu
tego Etapu Konkursu.

4.5.

Dla każdej nagrody wybrany zostanie również zwycięzca rezerwowy. Zwycięzcy rezerwowi
uzyskają prawo do otrzymania nagród w przypadku, gdyby zwycięzcy (podstawowi) nie spełnili
warunków formalnych wydania im nagrody określonych w Regulaminie. Do zwycięzców
rezerwowych stosuje się odpowiednio wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczące
Zwycięzców (podstawowych).

4.6.

W przypadku, gdy spośród przesłanych w danym Etapie Konkursu Nazw nie będzie możliwe
wyłonienie liczby zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania w danym
Etapie Konkursu nagród (np. z uwagi na zbyt niską liczbę zgłoszonych Nazw lub ich
niedostateczną jakość w świetle kryteriów wskazanych w pkt 2.5. Regulaminu), może zostać
przyznana niższa liczba nagród, a nagrody nieprzyznane za dany Etap Konkursu powiększają
wówczas pulę nagród przewidzianą do wydania za kolejny Etap Konkursu i podlegają
przyznaniu w pierwszej kolejności.

4.7.

Uczestnik może zostać Zwycięzcą tylko jeden raz, tzn. może otrzymać tylko jedną Nagrodę
Główną albo jedną Nagrodę II Stopnia, i to wyłącznie za jedną Nazwę.

4.8.

W przypadku, gdy Uczestnicy nadeślą identyczne lub istotnie podobne Nazwy, które mogłyby
zostać wybrane jako zwycięskie, nagroda zostanie przyznana temu spośród Uczestników,
którego Nazwa została przesłana do Organizatora jako pierwsza. Powyższe nie wyklucza prawa
Uczestnika, któremu nie przyznano Nagrody, do dochodzenia autorstwa swojej Nazwy przeciw
drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.

4.9.

Ogłoszenie listy Zwycięzców za dany Etap Konkursu nastąpi każdorazowo w kolejnym dniu
roboczym po ich wyłonieniu, na Stronie Konkursu, poprzez podanie imion i pierwszych liter
nazwisk Zwycięzców. Zwycięzcy zostaną również w tym samym terminie powiadomieni
o wygranej. Powiadomienie to może nastąpić:
4.9.1. za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres podany przez Zwycięzcę w Formularzu
(Uczestnicy powinni bieżąco śledzić zawartość swojej skrzynki odbiorczej oraz,
ewentualnie, skrzynki SPAM – na wypadek, gdyby wiadomość o wygranej została do
niej błędnie skierowana przez system obsługujący skrzynkę pocztową Uczestnika);
4.9.2. telefonicznie, na numer telefonu podany przez Zwycięzcę w Formularzu (Zwycięzca
zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, wyrazić zgodę na nagrywanie
rozmowy, potwierdzić swój udział w Konkursie i dane osobowe podane w Formularzu.
Próba uzyskania połączenia ze Zwycięzcą podejmowana jest co najmniej dwukrotnie
w ciągu jednej godziny, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie
powinno obejmować co najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony
Zwycięzcy. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie
przeprowadzona po 5 sekundach. W przypadku braku któregokolwiek z ww. sygnałów
lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia,
po upływie 1 dnia roboczego, co najmniej dwukrotnie. W przypadku rozłączenia
połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest
według wyżej opisanej procedury. W wypadku braku możliwości uzyskania połączenia
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telefonicznego ze Zwycięzcą zgodnie z opisaną powyżej procedurą, zostanie on
poinformowany o wygranej i warunkach wydania nagrody za pomocą SMS-a).
4.10. W nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej, Zwycięzca jest
zobowiązany przesłać na adres kontakt@beztroskipokojmarzen.pl wiadomość z tematem
„Beztroski pokój Rajdowca”, która będzie zawierała:
4.10.1. podanie danych osobowych przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy: imię i nazwisko,
adres zamieszkania oraz numer telefonu komórkowego;
4.10.2. oświadczenia Zwycięzcy:
„Nie jestem zstępnym, rodzeństwem, zstępnym rodzeństwa, zstępnym lub
rodzeństwem małżonka lub osobą przysposobioną dla pracownika
(niezależnie od podstawy zatrudnienia): Organizatora konkursu „Beztroski
pokój Rajdowca”, Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ani innych osób
biorących bezpośredni udział w organizacji ww. konkursu.”;
„Jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, jakie powstały w związku ze zgłoszeniem
przeze mnie w konkursie „Beztroski pokój Rajdowca” alternatywnej nazwy
dla koloru farby Dulux EasyCare „Wzorowa Czerwień”. Przysługują mi
wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do treści zgłoszonej przeze
mnie nazwy i nie narusza ona w żaden sposób przepisów obowiązującego
prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich.
Przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do ww. utworów nie są w
jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, a także nie udzieliłem
żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania ze zgłoszonej przeze mnie
nazwy.”;
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie zgłoszonej przeze mnie w ww. konkursie
alternatywnej nazwy dla koloru farby Dulux EasyCare „Wzorowa Czerwień”
w mediach społecznościowych, w tym na facebookowym fanpage’u Dulux
pod adresem https://www.facebook.com/DuluxLetsColourPolska/, dla celów
marketingowych, w tym reklamy i promocji marki Dulux”.
Powyższa wiadomość powinna zostać sporządzona i wysłania za zgodą lub pośrednictwem
przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy zgodnie z zasadami wyrażonymi w pkt 2.2.
Regulaminu.
4.11. Po otrzymaniu od Zwycięzcy wiadomości e-mail zgodnie z pkt 4.10. Regulaminu Organizator
w ciągu kolejnych 3 dni roboczych skontaktuje się z przedstawicielem ustawowym Zwycięzcy,
na numer telefonu podany zgodnie z pkt 4.10.1. Regulaminu. Przedstawiciel ustawowy
Zwycięzcy zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, wyrazić zgodę na nagrywanie
rozmowy, potwierdzić udział Uczestnika w Konkursie i dokonanie w nim zgłoszenia oraz
pozostałych czynności za zgodą lub pośrednictwem przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy
zgodnie z zasadami wyrażonymi w pkt 2.2. Regulaminu. Próba uzyskania połączenia
z przedstawicielem ustawowym Zwycięzcy podejmowana jest co najmniej dwukrotnie w ciągu
jednej godziny, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować co
najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony przedstawiciela ustawowego
Zwycięzcy. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie
przeprowadzona po 5 sekundach. W przypadku braku któregokolwiek z ww. sygnałów lub
zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia, po upływie
1 dnia roboczego, co najmniej dwukrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie
rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest według wyżej opisanej procedury.
W wypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego z przedstawicielem
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ustawowym Zwycięzcy zgodnie z opisaną powyżej procedurą, zostanie on poproszony za
pomocą SMS-a na jego numer telefonu o zwrotny kontakt na wskazany numer telefonu, który
powinien nastąpić do godziny 17:00 kolejnego dnia roboczego.
4.12. Jeśli Zwycięzca nie prześle do Organizatora wiadomości zgodnie z pkt 4.10. Regulaminu lub
przedstawiciel ustawowy Zwycięzcy nie potwierdzi jego udziału w Konkursie zgodnie z pkt 4.11.
Regulaminu, prawo do danej nagrody przechodzi na Uczestnika, który został wyłoniony jako
Zwycięzca rezerwowy zgodnie z pkt 4.5. Regulaminu. Jeżeli również w przypadku Zwycięzcy
rezerwowego dojdzie do powyższej sytuacji, nagroda pozostaje własnością Organizatora.
4.13. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom poprzez ich przedstawicieli ustawowych, najpóźniej do
dnia 16 sierpnia 2017 r., pocztą lub firmą kurierską, na adresy zamieszkania przedstawicieli
ustawowych Zwycięzców wskazane zgodnie z pkt 4.10.1. Regulaminu.
4.14. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani
otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani również zastrzeżenia odmiennego niż opisano to
w Regulaminie sposobu wydania nagrody.
4.15. Wydanie nagrody w Konkursie poczytuje się za dokonane z chwilą odebrania i poświadczenia
jej odbioru przez przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy.
4.16. Nagroda nieodebrana w terminie z winy przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy pozostaje
własnością Organizatora.
5.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

5.1.

Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2017 r.
(decyduje data wpływu do Organizatora). Reklamacje dostarczone po 30 sierpnia 2017 r. nie
będą rozpatrywane.

5.2.

Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem
„Konkurs Beztroski pokój Rajdowca – Reklamacja” oraz powinna zawierać: imię, nazwisko,
dokładny adres Uczestnika, adres e-mail oraz numer telefonu, jak również wskazanie przyczyny
reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

5.3.

Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji odnośnie reklamacji
listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty
doręczenia reklamacji Organizatorowi. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji
odnośnie reklamacji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.4.

Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego
od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

6.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1.

Dane uzyskane w związku z przeprowadzeniem Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie do
potrzeb niniejszego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

6.2.

Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku przeprowadzania Konkursu jest
Akzo Nobel Decorative Paints Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, ul. Krakowiaków 18, 02-255 Warszawa. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do
swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter
dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie oraz odebrania
nagrody.

7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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7.1.

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również w formie elektronicznej na
Stronie Konkursu.

7.2.

Na potrzeby Regulaminu za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem
dni ustawowo wolnych od pracy.

7.3.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Konkursu
w czasie trwania Konkursu, w zakresie elementów, które nie stanowią istotnych warunków
Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków
uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez
Uczestników Konkursu. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni z co
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie zmian w Regulaminie, ogłoszenie
na Stronie Konkursu oraz wysłanie informacji mailowej do wszystkich Uczestników na adresy
podane przez nich w Formularzach.

7.4.

Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których
wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych.

7.5.

Konkurs jest realizowany przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art.
919-921 Kodeksu cywilnego.

7.6.

Udział w Konkursie jest dobrowolny. Wzięcie udziału w Konkursie nie wymaga żadnych
odpłatności ani podejmowania innego rodzaju zobowiązań.

7.7.

Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez
pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału
w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa
w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu, jak również wszelkie Nazwy takiego
Uczestnika.

7.8.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone
w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na
piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych
do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie, jak również podania adresu zamieszkania
i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub
nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań, po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu
z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do ewentualnie uzyskanych nagród. W każdym
przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu, Organizator
uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie.

7.9.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy
naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
7.9.1. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych;
7.9.2. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym
zachowaniem w interesy osób trzecich;
7.9.3. prowadzą działania, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one
prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania
Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww.
przypuszczenie;
7.9.4. zgłosiły się do Konkursu bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego (osoby od
13. roku życia) lub mimo takiego wymogu nie zgłosiły udziału w Konkursie za
pośrednictwem przedstawiciela ustawowego (osoby poniżej 13. roku życia).
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7.10. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez
Uczestnika na osobę trzecią.
7.11. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin. W sprawach
nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego
i innych ustaw.
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