Regulamin Konkursu „Wygraj z abc!”
Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu „Wygraj z abc!” prowadzonej dla spółki EUROCASH
S.A. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000213765.
Regulamin określa wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie „Wygraj z abc!”
Biorąc udział w Konkursie „Wygraj z abc!” Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami
określonymi w Regulaminie Konkursu „Wygraj z abc!” oraz, że akceptuje te postanowienia.
Udział w Konkursie jest dobrowolny.
1.
1.1.

1.2.
1.3.

Definicje

Organizator Konkursu - organizatorem Konkursu „Wygraj z abc!" jest Althermedia Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą Al. Niepodległości 210 lok.
25, 00-608 Warszawa, NIP 522-279-71-31, KRS 0000341333
Zakup Konkursowy - każdy zakup w wysokości min. 15 zł brutto w skład, którego wchodzą
wyłącznie Produkty promocyjne .
Produkt promocyjny - w Konkursie biorą udział Produkty promocyjne kupione w okresie od 3
marca 2016 r. do 30 marca 2016 r., których zakup potwierdzony jest Dowodem zakupu w
Sklepie Konkursowym. Produkty promocyjne oznaczone są Naklejkami promocyjnymi w
Sklepach Konkursowych oraz wymienione w gazetce produktowej dostępnej w Sklepie abc.
Produkty promocyjne zmieniają się co tydzień:
03 – 09 marca 2016 r – gazetka z produktami promocyjnymi tydzień 1
10 – 16 marca 2016 r. – gazetka z produktami promocyjnymi tydzień 2
17 – 23 marca 2016 r. – gazetka z produktami promocyjnymi tydzień 3
24 – 30 marca 2016 r. – gazetka z produktami promocyjnymi tydzień 4

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

1.15.

Sklep abc – sklepy franczyzowe, których franczyzodawcą jest Eurocash.
Gazetka produktowa – Cenowa oferta handlowa w drukowanej postaci z produktami
promocyjnymi obowiązująca w określonym przedziale czasowym
Naklejka promocyjna – materiał drukowany, który stanowi załącznik numer 1 do regulaminu, a
którym mogą być oznaczone Produkty promocyjne w Sklepie konkursowym.
Dowód zakupu - oryginalny paragon fiskalny lub faktura VAT potwierdzająca Zakup Produktów
promocyjnych dokonany w Sklepie konkursowym. Dowód zakupu na potrzeby niniejszego
Konkursu powinien być czytelny i prawdziwy, tzn. jest wystawiony przez sklep, którego dane na
nim widnieją i nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby niniejszego konkursu nie jest
jego: kserokopia, kopia notarialnie poświadczona, wydrukowany skan.
Sklep konkursowy - dowolny sklep sieci Sklepów abc na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w
którym możliwe jest dokonanie zakupu Produktów promocyjnych. Lista sklepów abc jest
dostępna na stronie www.sklepyabac.pl
Uczestnik – pełnoletnia osoba spełniająca warunki pkt. 3 niniejszego Regulaminu
Laureat - osoba nagrodzona w konkursie zgodnie z zasadami zapisanymi w Regulaminie
Operatorzy Telefonii Komórkowej - firmy telekomunikacyjne świadczące usługi sieci GSM na
terenie Polski
SMS - wiadomości tekstowe, których stawka rozliczana to 1 zł (1, 23 zł z VAT) za 1 SMS 160
znaków wysłana pod numer 71733
Numer SMS - numer podany w celu zgłoszenia i uczestnictwa w konkursie tj. 71733
Komisja Konkursowa - trzyosobowy zespół, w skład którego wchodzi dwóch przedstawicieli
Organizatora oraz przedstawiciel spółki Eurocash, której zadaniem jest wyłonienie Laureatów
Konkursu zgodnie z Regulaminem.
Zgłoszenie konkursowe – SMS z odpowiedzią na pytanie Konkursowe wysłany zgodnie z
paragrafem 4

2. Postanowienia ogólne
2.1.

2.2.
2.3.

Konkurs trwać będzie od dnia 03.03.2016 r. do dnia 30.03.2016r., przy czym czynności
związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się
do dnia 30.05.2016 r.
Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z 19 listopada o grach hazardowych
(Dziennik Ustaw 2009 r., nr 201 poz. 1540 ze zmianami).

3. Warunki uczestnictwa w konkursie
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu
art. 22 Kodeksu Cywilnego, która w czasie trwania Konkursu spełniają następujące warunki:
3.1.1. Posiada miejsce zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3.1.2. Ma ukończone 18 lat,
3.1.3. Posiada pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych.
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest posiadanie aktywnego telefonu komórkowego w
sieci GSM jednego z polskich operatorów.
Konkurs dostępny jest dla Uczestników znajdujących się w zasięgu sieci polskich operatorów.
Zgłoszenie udziału w Konkursie musi odbyć się w sposób wskazany w paragrafie 4.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału będzie skutkowało
unieważnieniem zgłoszenia.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, spółki Eurocash, Sklepów
konkursowych abc oraz krewni w linii prostej pracowników tych firm.
4. Zasady udziału w konkursie

4.1.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zastosowanie się do następującej procedury:
4.1.1. Dokonanie Zakupu konkursowego w trakcie trwania Konkursu i zachowanie oryginalnego
Dowodu zakupu
4.1.2. Wysłanie Zgłoszenia Konkursowego SMS-em na numer 71733 zawierającego odpowiedź
na pytanie: „dlaczego chcesz wygrać i wyjechać do Francji?”.
4.1.3. Prawidłowa konstrukcja treści SMS to: NIP sklepu abc, w którym dokonana została
transakcja, numer dowodu zakupu, odpowiedź na pytanie. Przykładowe Zgłoszenie
Konkursowe SMS dla Uczestnika, który dokonał zakupu Produktu promocyjnego w Sklepie
konkursowym o numerze NIP1234567890 i posiada paragon o numerze ABCDE powinno
wyglądać następująco: 1234567890.ABCDE.bo jestem wielkim fanem piłki nożnej.

4.2.

Powielenie Zgłoszenia Konkursowego SMS zawierającego w treści ten sam numer Dowodu
zakupu nie zwiększy szansy na wygraną. W takim wypadku ważne będzie tylko pierwsze
Zgłoszenie Konkursowe. Każde kolejne zostanie usunięte z bazy i nie będzie brane pod uwagę.
Zgłoszenie Konkursowe może mieć miejsce wyłącznie po dokonaniu transakcji zakupu i nie
może być późniejsze niż czas wysłania Zgłoszenia konkursowego SMS.
W przypadku utraty lub zniszczenia oryginału Dowodu zakupu konkursowego Uczestnikowi nie
przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.
Uczestnik może wysłać Zgłoszenie konkursowe wielokrotnie, jednak aby zrobić to poprawnie
należy każde zgłoszenie udokumentować odrębnym, oryginalnym Dowodem zakupu oraz
oddzielnym Zgłoszeniem konkursowym SMS. W przypadku braku odpowiedniego Dowodu
zakupu w miejsce wykluczonego Uczestnika, któremu zostało przyznane prawo do nagrody,
wchodzi kolejny Uczestnik z listy rezerwowej Laureatów.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy Laureat dysponuje odpowiednią
liczbą Dowodów zakupu potwierdzających zakup Produktów promocyjnych tzn. nie mniejszą niż
liczba wysłanych przez niego Zgłoszeń konkursowych SMS. Uczestnik w ciągu 2 dni roboczych
musi na wezwanie Organizatora dostarczyć skany wszystkich Dowodów zakupu, a w przypadku
dalszych podejrzeń wysłać wszystkie oryginalne Dowody zakupu do Organizatora w ciągu
kolejnych 2 dni. W przypadku negatywnej weryfikacji Uczestnika Organizator przeprowadzi
postępowanie wyjaśniające, którego efektem może być wykluczenie Uczestnika z Konkursu i
odebranie mu nagrody.

4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

Po przesłaniu poprawnego Zgłoszenia konkursowego Uczestnik zostanie zarejestrowany w
Konkursie. Uczestnik otrzyma od Organizatora potwierdzenie prawidłowego zgłoszenia oraz
rejestracji poprzez wiadomość zwrotną SMS
4.8. Odpowiedź stworzona przez Uczestnika powinna być efektem jego własnej twórczości, nie
może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich oraz prawa do
ochrony wizerunku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich
przez uczestników konkursu.
4.9. Zgłoszenia do Konkursu mogą być wysyłane przez cały czas trwania Konkursu tj. od godziny
00:00:00 dnia 03.03.2016 r. r. do godziny 23:59:59 dnia 30.03.2016 r., ale wyłącznie po
dokonaniu Zakupu konkursowego.
4.10. Zgłoszenie konkursowe jest ważne tylko w tym etapie Konkursu, w którym wpłynęło. Po
zakończeniu etapu na podstawie zgłoszeń wybierani są Laureaci konkursu, natomiast reszta
zgłoszeń usuwana jest z bazy po zakończeniu Konkursu i wyłonieniu Laureatów.
4.11. Dokonując Zgłoszenia konkursowego każdy Uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw
majątkowych do rozwiązania konkursowego. Jeżeli rozwiązanie to zostanie nagrodzone, z
chwilą wydania nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe
prawa autorskie do tego rozwiązania zadania konkursowego, na podstawie art. 921 § 3
Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach
eksploatacji:
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na:
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video,
dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego
na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie
zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo
egzemplarzy,
d) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w lit. a) – c) – publiczne wykonania,
wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w
szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości
nadań i wielkości nakładów,
f) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
g) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
h) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
i) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i
usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.
4.7.

4.12. Ponadto uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w
zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym
do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym
podmiotom w celu modyfikacji.
5. Nagrody i sposób ich przyznawania
5.1.

W konkursie przyznawane są:
a) Nagrody dzienne w postaci bonu o wartości 100 zł brutto do realizacji w sklepie abc, w
którym dokonany został Zakup konkursowy oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w
wysokość 11,11 zł brutto. W konkursie przewidzianych jest 84 szt. (słownie osiemdziesiąt
cztery sztuki) bonów przyznawanych w trybie 28 etapów, czyli po 3 sztuki każdego dnia
trwania Konkursu.
b) Nagrody główne w postaci dwuosobowych pakietów. Każdy pakiet składa się z:
dwuosobowego biletu lotniczego do Francji (przelot Warszawa – Nicea w dniu 12 czerwca
2016 r oraz Nicea - Warszawa w terminie 13 czerwca 2016 r.), kwoty 350 Euro na

dowolny cel dla każdej osoby, zakwaterowania na 1 noc w hotelu wraz ze śniadaniem w
pokoju dwuosobowym, transferu: Lotnisko - Hotel i Hotel - Lotnisko, opieki przewodnika.
Łączna wartość Pakietu wynosi 11 800 zł brutto oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w
wysokości 1 310,98 zł brutto. W konkursie przewidzianych jest 5 szt. (słownie: pięć sztuk)
podwójnych biletów.
Laureaci biorący udział w wyjeździe w ramach przyznanej nagrody głównej ponoszą
wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wyjazdu i z tego tytułu są
zobowiązani do pokrycia wszelkich kosztów w związku z wyrządzeniem tychże szkód.
Dodatkowe świadczenia pieniężne, o których mowa w paragrafie 5.1 powyżej nie będą
wypłacone Laureatom lecz pobrane jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości Nagród (rzeczowej
i dodatkowej nagrody gotówkowej) wygranych w Konkursie przez Laureata. Organizator jako
płatnik, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
prześle podatek od Nagrody (rzeczowej i gotówkowej) w wysokości 10% łącznej wartości
Nagród (rzeczowej i gotówkowej) do właściwego Urzędu Skarbowego.
5.3. Wartość całej puli nagród dziennych w Konkursie (wraz z premią na podatek) wynosi 9 333,24
zł brutto. Wartość całej puli nagród głównych w Konkursie (wraz z premią na podatek) wynosi
65 554,90 zł brutto.
5.4. W celu wyłonienia Laureatów nagród dziennych i głównych Organizator powoła trzyosobową
Komisję Konkursową.
5.5. W konkursie biorą udział wszystkie wysłane w prawidłowy sposób Zgłoszenia konkursowe.
5.6. Konkurs został podzielony na 28 dziennych etapów oraz 1 etap główny. Pierwszy etap
rozpoczyna się 03.03.2016 o godzinie 00:00:00 i kończy o 23.59.59 tego samego dnia. Każdy
następny z 27 pozostałych etapów odbywa się analogicznie w dniach od 4.03.2016 do
30.03.2016. Etap główny rozpoczyna się 03.03.2016 o godzinie 00:00:00 i kończy o 23.59.59 w
dniu 30.03.2016
5.7. W każdym z etapów dziennych biorą udział tylko Zgłoszenia konkursowe wysłane w trakcie
trwania każdego etapu i spośród nich komisja wyłoni każdorazowo 3 Laureatów.
5.8. Wyłonienie Laureatów etapów dziennych odbędzie się następnego dnia po danym etapie
dziennym. Wyłonienie Laureatów etapu głównego odbędzie w biurze Organizatora w dniu
04.04.2016.
5.9. W celu wyłonienia Laureat każdej nagrody w każdym z etapów Konkursu komisja oceni każde
prawidłowe Zgłoszenie konkursowe i spośród nich wyłoni najciekawsze zgłoszenia z
rozwiązaniem zadania konkursowego według własnego uznania, uwzględniając: oryginalność
oraz walory estetyczne odpowiedzi.
5.10. Decyzja co do wyboru Laureata przez komisje jest nieodwołalna i ostateczna z wyjątkiem
przypadku naruszenia regulaminu Konkursu „Wygraj z abc !” lub zgłoszenia potwierdzającego
naruszenie prawa autorskie do zwycięskiej odpowiedzi (na podstawie wiążącej dokumentacji
stwierdzającej prawo własności).
5.11. Weryfikacja poprawności przesyłanych zgłoszeń do Konkursu będzie dokonywana za pomocą
systemu teleinformatycznego obsługującego Konkurs. Zgłoszenia zawierające błędną treść lub
niespełniające innych wymogów określonych w regulaminie nie będą brały udziału w Konkursie.
Czas nadesłania SMS-a zgłoszeniowego będzie rejestrowany przez centralny komputer
Organizatora.
5.2.

6. Powiadamianie laureatów oraz sposób ogłaszania wyników
6.1.

Każdy Laureat nagrody zostanie powiadomiony o wygranej, najpóźniej w terminie 1 dnia
roboczego od daty rozstrzygnięcia Konkursu przez Komisję Konkursową, poprzez wysłanie
wiadomości SMS w przypadku nagrody dziennej lub rozmowy telefonicznej w przypadku
nagrody głównej. W treści wiadomości SMS oraz rozmowy telefonicznej Organizator
poinformuje Laureata o wygranej nagrodzie oraz o konieczności przesłania pocztą za pomocą
listu poleconego priorytetowego do siedziby Organizatora w terminie 5 dni roboczych od
otrzymania wiadomości SMS/ rozmowy telefonicznej (decyduje data stempla pocztowego)
kompletu niezbędnych danych Laureata, które umożliwią przekazanie nagrody tj.:
6.1.1. oryginał dowodu zakupu (kserokopię Uczestnik powinien pozostawić do własnej
dyspozycji)
6.1.2. imię i nazwisko, dokładny adres zameldowania, dokładny adres korespondencyjny (do
wysyłki nagrody

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.

6.1.3. własnoręcznie podpisane oświadczenia oraz formularz stanowiące załącznik numer 2 do
regulaminu oraz dostępna na www.sklepyabc.pl
6.1.4. a w przypadku wygrania nagrody głównej: kserokopię dowodów osobistych osób, które
zrealizują pakiet
W przypadku rozmowy telefonicznej, Organizator będzie próbował nawiązać połączenie
telefoniczne z Laureatem poprzez co najmniej trzy próby kontaktu podejmowanych przez
Organizatora, w co najmniej dwóch różnych dniach, o różnych porach dnia.
W przypadku niedoręczenia Organizatorowi wymaganych danych przez Laureata nagrody w
terminie określonym w pkt 6.1., tj. w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o
wygranej lub niespełnienia innych warunków przewidzianych w niniejszym regulaminie
uprawnienia do nagrody przechodzą na Laureata Rezerwowego. Postępowanie z Laureatem
Rezerwowym nagrody będzie odbywać się na takich samych zasadach jak w przypadku
Laureata nagrody.
O anulowaniu przyznania nagrody Laureat zostanie poinformowany za pomocą SMS
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie przesyłki bądź nie dostarczenie jej
przez operatora pocztowego, nie będzie to podstawą do składania reklamacji.
Jeżeli Laureat Rezerwowy nagrody również nie spełni warunków opisanych powyżej, nagroda
pozostaje w dyspozycji Organizatora.
7. Wydanie nagród

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.
7.5.
7.6.

7.7.

Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
Laureatowi nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani
otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.
Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego – ustawa
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t: Dz. U. z 1993 r. Nr 90,
poz.416 ze zm.).
Nagrody nie można wymienić na inny przedmiot lub ekwiwalent pieniężny.
Warunkiem odebrania nagrody jest wypełnienie, przy jej odbiorze, protokołu odbioru nagrody
przez Laureata
Nagrody zostaną wysłane do Laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej w terminie 7 dni
roboczych od daty otrzymania od Laureata kompletu danych, o których mowa w paragrafie 6 pkt.
6.1. zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu
W przypadku nieodebrania przez Uczestnika Nagrody, niezależnie od przyczyn nieodebrania,
Uczestnik w ciągu 7 dni od zwrotu Nagrody przez kuriera do Organizatora ma możliwość
odebrać Nagrodę w siedzibie Organizatora, w przeciwnym razie Nagroda przepada na rzecz
Organizatora.

7.8.

W przypadku zmiany przez Uczestnika adresu, wskazanego w formularzu rejestracyjnym,
Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Organizatora wysyłając mail na adres
konkurs@wygrajzabc.pl lub zgłaszając to listowanie na adres korespondencyjny Organizatora.
7.9. Laureat zobowiązany jest do podania Organizatorowi danych osób, które będą uczestniczyć w
wyjeździe w ramach przyznanej nagrody głównej do dnia 25 kwietnia 2016 r. Po upływie
wskazanego terminu nie będzie możliwości zmiany danych osób uczestniczących w wyjeździe.
7.10. Uczestnicy biorący udział w wyjeździe w ramach przyznanej nagrody głównej ponoszą wszelką
odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wyjazdu i z tego tytułu są zobowiązani do
pokrycia wszelkich kosztów w związku z wyrządzeniem tychże szkód.
8. Ochrona danych osobowych
8.1.

Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie oraz przetwarzanie
przez Eurocash i działającego na jego zlecenie Organizatora swoich danych osobowych
uzyskanych w związku z jej organizacją. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane
będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez
Uczestników będzie Eurocash. Dane tych osób przetwarzane będą przez Organizatora tylko i
wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszego Konkursu oraz jego rozstrzygnięciem
i przekazaniem nagrody. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak odmowa podania
danych niezbędnych do przekazania nagrody uznana zostaje za odstąpienie przez uczestnika

8.2.

od udziału w konkursie. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych,
możliwość ich poprawienia a także żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przekazywanie im przez Organizatora
w toku Konkursu informacji, związanych z Konkursem stosownie do przepisów ustawy z dnia 18
lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
9. Postanowienia końcowe

9.1.

9.2.
9.3.

9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.
9.13.

Wszelkie reklamacje z tytułu udziału w niniejszym Konkursie można zgłaszać na piśmie na
adres: Althermedia Sp. z o.o. Sp. K. al. Niepodległości 210 lok25, 00-608 Warszawa; z
dopiskiem „Wygraj z abc” przez cały czas trwania Konkursu oraz w ciągu 7 dni od dnia
zakończenia konkursu (decyduje data wpływu reklamacji pod wskazany adres) lub droga
mailową na adres e-mail konkurs@wygrajzabc.pl z zastrzeżeniem, że na żądanie Organizatora
oryginały dokumentów muszą być dostarczone drogą pocztową Reklamacje zgłoszone po
powyższym terminie, nie będą rozpatrywane. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię,
nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny
reklamacji.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego regulaminu.
Decyzje w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej lub mailowej, są one
ostateczne i wiążące. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem poleconym na adres
podany w reklamacji lub w przypadku reklamacji e-mailowej, e-mailem wysłanym w odpowiedzi
na adres e-mail zgłaszającego w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie www.sklepyabc.pl a także w biurze
Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie reklamacji w wyniku błędu
operatora pocztowego.
Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych rozpatrywane są
przez Operatora.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana taka nie wpłynie na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie
udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem
nieprawdziwych danych przez Uczestnika konkursu.
Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery
telefonów uczestników opłaca Organizator.
Organizator kontaktuje się z uczestnikami tylko i wyłącznie na potrzeby konkursu.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Wszelkie spory i roszczenia związane z konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny
właściwy według siedziby Organizatora.

Załącznik 1 – oznaczenia Produktów Promocyjnych (naklejka na listwy)

Skala 1:1

Załącznik 2 – wyrażenie zgody
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez spółkę EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej
11, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:
0000213765. oraz działającą na jego zlecenie jako organizator konkursu spółkę Althermedia Sp. z o.o., S.k. z
siedzibą ul. Niepodległości 210 lok. 25, 00-608 Warszawa, NIP 522-279-71-31, KRS 0000341333, moich danych
osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, przekazania nagrody i ogłoszenia wyników konkursu
„Wielki mecz sklepów abc!” zgodnie z regulaminem. Zostałem/am poinformowany/a przez Althermedia Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie o przysługującym mi prawie
dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia, o celu zbierania danych
osobowych oraz dobrowolności ich podania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w
celu otrzymania nagrody.”;
„Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na jego treść.”;
Oświadczam, że: „Jestem autorem wszelkich treści, utworów - w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem ww. zadania konkursowego w konkursie „Wygraj z abc!”
polegającego na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej propozycji odpowiedzi na pytanie: „dlaczego chce
wygrać i wyjechać na mecz?”, zwanego dalej: „konkursem”,
„Przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do ww. zadania konkursowego, powstałe w z
związku z wykonaniem zadania konkursowego w konkursie. Treści, utwory nie naruszają w żaden sposób
przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi
autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, nie
udzieliłem/am żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zadania konkursowego, posiadam wyłączne
prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań zadania konkursowego.”,
„Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora konkursu z tytułu niezgodności z prawdą
oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić Organizatora 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.”,
„Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą wydania nagrody w konkursie przenoszę na Organizatora
konkursu autorskie prawa majątkowe do mojego rozwiązania zadania konkursowego na polach eksploatacji
wskazanych w regulaminu konkursu.”;

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………
Dokładny adres zameldowania: ………………………………………………………………………………………………
Dokładny adres korespondencyjny (do wysyłki nagrody): …………………………………………………………………
Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………………...
Adres email: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Wiek:
………………………………………………………………………………………………………………………………….....

……………………………………………..
data i własnoręczny podpis uczestnika.

