REGULAMIN KONKURSU PT. „JAK ZDROWO ROZPOCZĄĆ DZIEŃ”
(dalej: Regulamin)
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
[KTO ORGANIZUJE KONKURS]

1.1.

Organizatorem konkursu pt. „Jak zdrowo rozpocząć dzień?” (dalej: Konkurs) jest Fireball Sp. z o.o. z siedzibą w
Koziegłowach przy ul. Poznańskiej 56, 62-028 Koziegłowy, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541258, o kapitale zakładowym w
wysokości 50.000,00 złotych, NIP 7773245919, REGON 360662133 (dalej: Organizator).
[KIEDY PRZEPROWADZANY JEST KONKURS]

1.2.

Konkurs odbywa się w dniach od 11 maja 2017 roku do 24 maja 2017 roku (dalej: czas trwania Konkursu) w
sklepach sieci „abc” na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: Sklepy). Czynności związane z przyznawaniem
nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 21 sierpnia 2017 r.
[CEL KONKURSU]

1.3.

Celem Konkursu jest promowanie wśród konsumentów:
1.3.1.

dokonywania zakupów w Sklepach, oraz

1.3.2.

korzystania z serwisu internetowego pt. „abc dla Ciebie”, dostępnego pod adresem hbps://
abcdlaciebie.sklepyabc.pl/.

[SERWIS „ABC DLA CIEBIE” ORAZ SOCIAL MEDIA]
1.4.

W związku z przeprowadzeniem Konkursu Organizator wprowadził specjalne dodatkowe funkcjonalności w
serwisie internetowym pt. „abc dla Ciebie”, dostępnym pod adresem hbps://abcdlaciebie.sklepyabc.pl (dalej:
Serwis), który to Serwis będzie wykorzystywany dla przeprowadzenia Konkursu. Organizator dla
przeprowadzenia Konkursu może również wykorzystywać fanpage sieci sklepów „abc“ w serwisie
społecznościowym Facebook pod adresem www.facebook.com/abcsklepy (dalej: Fanpage).

2.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
[KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM KONKURSU]

2.1.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba ﬁzyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która
w czasie trwania Konkursu dokona zakupu dowolnych produktów w Sklepie dla celów niezwiązanych z
prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, tzn. jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu
cywilnego (dalej: Uczestnik).

2.2.

Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13. rok życia lub osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych
dokonują wszelkich czynnością w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna
prawnego). Osoby niepełnoletnie w wieku poniżej 13. roku życia lub nieposiadające zdolności do czynności
prawnych dokonują wszelkich czynności w Konkursie za pośrednictwem swojego przedstawiciela ustawowego
(rodzica/opiekuna prawnego).
[KTO NIE MOŻE BRAĆ UDZIAŁU W KONKURSIE]

2.3.

W Konkursie nie mogą brać udziału:
2.3.1.

członkowie organów spółek z grupy Eurocash (rada nadzorcza, zarząd) określonych w Załączniku nr 1
do Regulaminu oraz Organizatora;
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2.3.2.

pracownicy spółki „EUROCASH” S.A. z siedzibą w Komornikach oraz Organizatora (niezależnie od
podstawy prawnej zatrudnienia);

2.3.3.

właściciele Sklepów (niezależnie od formy prawnej, w tym wspólnicy, członkowie organów oraz
prokurenci spółek będących właścicielami sklepów), jak również pracownicy Sklepów (niezależnie od
prawnej formy zatrudnienia);

2.3.4.

członkowie najbliższych rodzin osób wskazanych w pkt 2.3.1.-2.3.3. Regulaminu, przez co rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, zstępnych,
wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

[CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY WYGRAĆ]
2.4.

Konkurs polega na nagrodzeniu Uczestników, którzy w czasie trwania Konkursu prześlą Organizatorowi najlepsze
pod względem oryginalności, unikatowości, estetyki oraz ciekawej treści zgłoszenia do Konkursu, zawierające
przepis oraz zdjęcie wykonanej według niego zdrowej potrawy będącej odpowiedzią na pytanie „Jak zdrowo
rozpocząć dzień?”, wraz z dowodem zakupu produktów w Sklepie oraz zgodnie z dalszymi postanowieniami
Regulaminu (dalej: Zadanie Konkursowe).
[JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W KONKURSIE]

2.5.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
2.5.1.

dokonanie w czasie trwania Konkursu w dowolnym Sklepie jednorazowego (tzn. jedną transakcją,
stwierdzoną jednym paragonem ﬁskalnym) zakupu dowolnych produktów o łącznej wartości minimum
15,00 zł brubo, z zastrzeżeniem pkt 2.6. Regulaminu;

2.5.2.

opracowanie własnego przepisu na potrawę będącą odpowiedzią na pytanie „Jak zdrowo rozpocząć
dzień?”, w którym to przepisie zostanie wykorzystany co najmniej jeden produkt zakupiony zgodnie z
pkt 2.5.1. Regulaminu (tzn. znajdujący się na paragonie ﬁskalnym, o którym mowa w pkt 2.5.1.
Regulaminu);

2.5.3.

wykonanie zdjęcia przedstawiającego potrawę przygotowaną według przepisu, o którym mowa w pkt
2.5.2. Regulaminu (dalej: Zdjęcie Konkursowe);

2.5.4.

zalogowanie się na swoje konto w Serwisie oraz zgłoszenie w nim własnej propozycji przepisu
kulinarnego w formie wypełnionego formularza dostępnego w Serwisie w zakładce „abc gotowania” –
„Dodaj Przepis” (dalej: Formularz) wraz z zaznaczeniem okienka („checkbox”) zawierającego
oświadczenie o wyrażeniu woli wzięcia udziału w Konkursie oraz zapoznaniu się i akceptacji regulaminu
Konkursu.

Wykonanie przez Uczestnika działań opisanych w pkt 2.5. Regulaminu zwane będzie dalej „Zgłoszeniem”.
2.6.

Z Konkursu wyłączone są zakupy następujących towarów lub usług:
2.6.1.

napojów alkoholowych (w tym również piwa) w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487);

2.6.2.

wyrobów tytoniowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., nr 10, poz. 55 ze zm.)
oraz e-papierosów i pojemników (wkładów) zapasowych do tych produktów;

2.6.3.

transakcje zapłaty za indywidualne rachunki (np. gaz, prąd, telefon i inne media, raty kredytu/pożyczki)
oraz zakupy kart lub doładowań telefonicznych typu pre-paid;

2.6.4.

preparatów do początkowego żywienia niemowląt i przedmiotów służących do karmienia niemowląt w
rozumieniu art. 25 ust. 2 pkt b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 149).

2

W przypadku paragonów ﬁskalnych, na których widnieją zakupy ww. towarów lub usług wyłączonych z Konkursu,
podstawą do wzięcia udziału w Konkursie jest kwota wynikająca z paragonu ﬁskalnego, pomniejszona o wartość
zakupionych towarów lub usług wyłączonych z Konkursu.
2.7.

Jeżeli dana osoba nie posiada konta w Serwisie, to w celu wzięcia udziału w Konkursie powinna dokonać
uprzedniej rejestracji w Serwisie, zgodnie z zasadami Serwisu.

2.8.

Formularz wymaga uzupełnienia o następujące dane:
2.8.1.

wskazanie przepisu jako zgłaszanego w Konkursie poprzez zaznaczenie opcji „Przepis konkursowy” oraz
określenie regionu Polski (województwo) z jakiego pochodzi przepis;

2.8.2.

nazwa przepisu;

2.8.3.

lista składników;

2.8.4.

treść przepisu

oraz załączenia Zdjęcia Konkursowego oraz skanu lub zdjęcia paragonu ﬁskalnego, o którym mowa w pkt 2.5.1.
Regulaminu.
2.9.

Z chwilą prawidłowego przesłania Zgłoszenia do Organizatora na ekranie monitora Uczestnika pojawi się
informacja „Twój przepis został zapisany i czeka na akceptację”. Informacja ta stanowi jedynie potwierdzenie
odebrania przez Organizatora Zgłoszenia przesłanego przez Uczestnika, które to Zgłoszenie będzie podlegać
dalszej weryﬁkacji przez Organizatora. Informacja powyższa nie oznacza, że Uczestnik przesłał w pełni poprawne
Zgłoszenie – jeśli będzie ono niezgodne z Regulaminem, to nie zostanie wzięte pod uwagę przy przyznawaniu
nagród w Konkursie.

2.10. Nie można dokonać Zgłoszenia w inny sposób aniżeli opisany w pkt 2.5.-2.8. Regulaminu, a niespełnienie
któregokolwiek z warunków wskazanych w ww. postanowieniach Regulaminu spowoduje, że Organizator nie
weźmie danego Zgłoszenia pod uwagę przy przyznawaniu nagród w Konkursie.
[DODATKOWE WARUNKI DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA]
2.11. Data i godzina zakupu produktów widniejąca na paragonie ﬁskalnym, o którym mowa w pkt 2.5.1. Regulaminu
musi przypadać na czas trwania Konkursu, tj. nie wcześniej niż 11 maja 2017 r. godz. 00:00:00 i nie później niż 24
maja 2017 r. godz. 23:59:59.
2.12. Jeden paragon ﬁskalny, nawet jeśli stwierdza zakup produktów za łączną kwotę stanowiącą pełną wielokrotność
kwoty 15,00 zł, upoważnia do dokonania tylko jednego Zgłoszenia (wysłania tylko jednego Formularza). Każdy
prawidłowo przesłany Formularz to jedno Zgłoszenie w Konkursie. Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż
jedno Zgłoszenie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa, o których mowa
w Regulaminie, w tym w szczególności w pkt 2.5. Regulaminu, a także każdorazowo przy użyciu tego samego
konta w Serwisie.
2.13. Zadanie Konkursowe zgłaszane przez Uczestnika w Konkursie:
2.13.1.

powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika i być jego własnego autorstwa;

2.13.2.

nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających
powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem;

2.13.3.

nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów lub produktów, za
wyjątkiem sieci sklepów „abc”;

2.13.4.

nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich.

2.14. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o chwili dokonania Zgłoszenia (przesłania Formularza), należy przez to
rozumieć wpływ Zgłoszenia (Formularza) na serwer systemu teleinformatycznego Organizatora obsługującego
Serwis.
2.15. Poprzez wysłanie Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że:
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2.15.1.

jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie
mogły powstać w związku z przygotowaniem i wysłaniem jego Zgłoszenia, a ewentualnie powstałe w
związku z jego udziałem w Konkursie utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego
prawa, ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i jego autorskie prawa majątkowe do
tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;

2.15.2.

wyraża zgodę na wykorzystywanie treści jego Zgłoszenia na potrzeby promocji i reklamy związanej z
Konkursem lub siecią sklepów „abc”, w tym zwłaszcza na publikowanie tego Zgłoszenia na stronach
internetowych i mediach społecznościowych;

2.15.3.

w przypadku, gdyby Zdjęcie Konkursowe przedstawiało wizerunek osoby trzeciej, Uczestnik uzyskał od
tej osoby zgodę na rozpowszechnianie jej wizerunku na potrzeby promocji i reklamy związanej z
Konkursem lub siecią sklepów „abc”.

2.16. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora i Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach
z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt 2.15. Regulaminu i zobowiązany jest zwolnić
Organizatora i Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach 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, a także naprawić szkody i zwrócić koszty
poniesione przez Organizatora lub Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach w związku z takimi roszczeniami osób
trzecich.
2.17. Paragon ﬁskalny potwierdza dokonanie zakupu zgodnie z pkt 2.5.1. Regulaminu, jeżeli spełnia następujące
warunki:
2.17.1.

jest prawdziwy, tzn.: wystawiony przez Sklep, którego dane się na nim znajdują, nie jest podrobiony lub
sfałszowany;

2.17.2.

nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości co do zawartych w nim treści czy jego
autentyczności, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też
nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów.

2.18. Dowodem dokonania zgodnie z pkt 2.5.1. Regulaminu zakupu na potrzeby Konkursu nie jest:

3.

2.18.1.

kopia lub skan paragonu ﬁskalnego, albo

2.18.2.

tzw. paragon zastępczy wystawiony przez Sklep, który wystawił uprzednio paragon ﬁskalny, albo

2.18.3.

faktura VAT.

NAGRODY W KONKURSIE
[CO MOŻNA WYGRAĆ W KONKURSIE]

3.1.

Do wydania w Konkursie są następujące nagrody:
3.1.1.

3 (słownie: trzy) Nagrody I Stopnia;

3.1.2.

10 (słownie: dziesięć) Nagród II Stopnia;

3.1.3.

15 (słownie: piętnaście) Nagród III Stopnia.

[NAGRODA I STOPNIA]
3.2.

Nagrodę I Stopnia stanowi zegarek Garmin Fenix 3 w kolorze czerwonym, o wartości jednostkowej 1.906,50 zł
(słownie: tysiąc dziewięćset sześć złotych 50/100) brubo wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 212
złotych, przeznaczoną na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie (dalej:
Nagroda I Stopnia).
[NAGRODA II STOPNIA]
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3.3.

Nagrodę II Stopnia stanowi zestaw składający się z pudełka typu „lunchbox” oraz butelki typu „Bopp Fruit” o
wartości jednostkowej 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) brubo wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w
wysokości 13,40 złotych, przeznaczoną na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w
Konkursie (dalej: Nagroda II Stopnia).
[NAGRODA III STOPNIA]

3.4.

Nagrodą III Stopnia jest waga kuchenna Sencor dostępna w różnych wariantach kolorystycznych o wartości
jednostkowej 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych brubo wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości
73,80 złotych, przeznaczoną na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie (dalej:
Nagroda III Stopnia).

3.5.

Dodatkowe nagrody pieniężne, o których mowa w pkt 3.2.-3.4. Regulaminu zostaną potrącone przez
Organizatora i przeznaczone na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób ﬁzycznych od wygranej
w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody w trybie art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 oraz ust. 7
ustawy o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych.

4.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE
[WYBÓR ZWYCIĘZCÓW]

4.1.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia czasu trwania Konkursu, jury składające się z dwóch
przedstawicieli Organizatora oraz dietetyka Serwisu (dalej: Jury) wyłoni zwycięzców Konkursu, tj. Uczestników,
którzy przesłali Zgłoszenia zawierające najlepsze rozwiązanie Zadania Konkursowego. Jury dokona wyboru
według własnego uznania, uwzględniając kryteria określone w pkt 2.4. Regulaminu. W przypadku, gdy spośród
przesłanych Zgłoszeń nie będzie możliwe wyłonienie liczby zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych
do wydania nagród (np. z uwagi na zbyt niską liczbę Zgłoszeń lub ich niedostateczną jakość w świetle kryteriów
wskazanych w zdaniu poprzednim), Jury może przyznać niższą liczbę nagród.

4.2.

Jury w trybie określonym w pkt 4.1 Regulaminu wybierze również po jednym zwycięzcy rezerwowym dla każdej
nagrody. Zwycięzca rezerwowy uzyska prawo do otrzymania nagrody w przypadku, gdyby zwycięzca
(podstawowy) nie spełnił warunków formalnych wydania mu nagrody określonych w Regulaminie. Do
zwycięzców rezerwowych stosuje się odpowiednio wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczące zwycięzców
(podstawowych).

4.3.

W przypadku, gdy Uczestnicy nadeślą identyczne lub istotnie podobne Zgłoszenia (rozwiązania Zadania
Konkursowego), które mogłyby zostać wybrane jako zwycięskie, nagroda zostanie przyznana temu spośród
Uczestników, którego Zgłoszenie zostało przesłane do Organizatora jako pierwsze. Powyższe nie wyklucza prawa
Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia autorstwa swojego Zgłoszenia (rozwiązania Zadania
Konkursowego) przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.

4.4.

Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę. W sytuacji, gdyby dany Uczestnik przesłał w
Konkursie więcej niż jedno Zgłoszenie zgodnie z pkt 2.12. Regulaminu, wówczas przy przyznawaniu nagród w
Konkursie Jury weźmie pod uwagę najlepsze spośród wszystkich przesłanych przez danego Uczestnika Zgłoszeń.
[OGŁOSZENIE WYNIKÓW]

4.5.

W terminie 5 dni roboczych od dnia wyłonienia zwycięzców przez Jury, Organizator wyśle zwycięzcom informację
o wygranej na adres e-mail wskazany przez nich przy rejestracji w Serwisie. Uczestnicy obowiązani są na bieżąco
monitorować swoją skrzynkę mailową, jak również folder SPAM.

4.6.

Ponadto, w terminie 5 dni roboczych od dnia wyłonienia zwycięzców przez Jury, nastąpi ogłoszenie listy
zwycięzców w formie publikacji imion i pierwszych liter nazwisk zwycięzców w Serwisie. Lista zwycięzców może
zostać również udostępniona na Fanpage’u.
[WYMOGI FORMALNE DLA ODEBRANIA NAGRODY]
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4.7.

W nieprzekraczalnym terminie 7 dni (decyduje data stempla pocztowego) od dnia powiadomienia zwycięzców o
wygranej zgodnie z pkt 4.5. Regulaminu, zwycięzcy zobowiązani są przesłać listem poleconym na adres Fireball
Sp. z o.o., ul. Poznańska 56, 62-028 Koziegłowy (z dopiskiem „Jak rozpocząć zdrowo dzień?”), pismo zawierające:
4.7.1.

oświadczenie zwycięzcy o jego danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania,
adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego;

4.7.2.

oryginał paragonu ﬁskalnego potwierdzającego zakup dokonany przez zwycięzcę zgodnie z pkt 2.5.1.
Regulaminu;

4.7.3.

podpisane czytelnie oświadczenia zwycięzcy o treści (każde z osobna):
4.7.3.1. „Oświadczam, że nie jestem członkiem organu żadnej ze spółek z grupy Eurocash (rada
nadzorcza, zarząd) określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu, a także
Organizatora; pracownikiem spółki Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach ani Organizatora
(niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia); właścicielem sklepu „abc” (niezależnie od
formy prawnej, w tym wspólnikiem, członkiem organu ani prokurentem spółki będącej
właścicielem sklepu), a także jego pracownikiem (niezależnie od podstawy prawnej
zatrudnienia); członkiem najbliższej rodziny ww. osób, przez co rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, zstępnych,
wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia”;
4.7.3.2. „Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału w Konkursie pt. „Jak rozpocząć zdrowo dzień?”
zapoznałem się z regulaminem tego Konkursu i wyraziłem (wyraziłam) zgodę na jego treść”;
4.7.3.3. „Potwierdzam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogły powstać w związku z przygotowaniem i
wysłaniem mojego Zgłoszenia w ww. Konkursie, a ewentualnie powstałe w związku z moim
udziałem w Konkursie utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego
prawa, ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i jego autorskie prawa
majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.
Potwierdzam, że wyrażam zgodę na wykorzystywanie treści mojego Zgłoszenia w ww.
Konkursie na potrzeby promocji i reklamy związanej z Konkursem lub siecią sklepów „abc”, w
tym zwłaszcza na publikowanie ww. Zgłoszenia na stronach internetowych i mediach
społecznościowych. Potwierdzam, że w przypadku, gdyby Zdjęcie Konkursowe przedstawiało
wizerunek osoby trzeciej, uzyskałem (uzyskałam) od tej osoby zgodę na rozpowszechnianie
jej wizerunku na potrzeby promocji i reklamy związanej z Konkursem lub siecią sklepów
„abc”. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu pt. „Jak
rozpocząć zdrowo dzień?” oraz Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach z tytułu niezgodności
z prawdą powyższego oświadczenia i zobowiązuję się zwolnić Organizatora oraz Eurocash S.A.
z siedzibą w Komornikach 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 przyjęcia nagrody w Konkursie, na podstawie art.
921 § 3 Kodeksu cywilnego, przenoszę na organizatora Konkursu – spółkę Fireball sp. z o.o.
autorskie prawa majątkowe do mojego Zgłoszenia w Konkursie na polach eksploatacji
wskazanych w pkt 4.14. Regulaminu Konkursu”.

– zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu i udostępnionym w Serwisie. O zachowaniu
terminu do przesłania ww. pisma decyduje data stempla pocztowego (data nadania listu poleconego), jednak
powinno ono wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia jego nadania (w
przypadku zwycięzców podstawowych do dnia 21 czerwca 2017 r., a w przypadku zwycięzców rezerwowych do
dnia 12 lipca 2017 r.). W przypadku Uczestników, o których mowa w pkt 2.2. Regulaminu oświadczenie powinno
zostać podpisane przez przedstawiciela ustawowego danego Uczestnika zgodnie z zasadami wyrażonymi w pkt
2.2 Regulaminu.
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[TERMIN I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD]
4.8.

Nagrody wydane zostaną najpóźniej do dnia 31 lipca 2017 r. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub ﬁrmą kurierską
na adres wskazany przez zwycięzcę w piśmie, o którym mowa w pkt 4.7. Regulaminu.

4.9.

Jeśli zwycięzca podstawowy, ani rezerwowy nie spełni wszystkich warunków formalnych opisanych w pkt 4.7.
Regulaminu, nagroda pozostaje własnością Organizatora.

4.10. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4.11. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich
ekwiwalentu pieniężnego.
4.12. Odbiór nagrody zwycięzca pokwituje swoim podpisem. Doręczenie nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod
adresem wskazanym przez zwycięzcę i podpisanie potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie
nagrody. Zwycięzca obowiązany jest informować Organizatora o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania.
Brak wypełnienia powyższego obowiązku przez Uczestnika może uniemożliwić Organizatorowi wydanie nagrody
zwycięzcy.
4.13. Nagrody nieodebrane w terminie z winy zwycięzcy oraz nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursie, po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością Organizatora.
[PRAWA AUTORSKIE DO NAGRODZONYCH ZGŁOSZEŃ]
4.14. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora (Fireball sp. z o.o. z siedzibą w
Koziegłowach) wszelkie majątkowe prawa autorskie do treści swojego Zgłoszenia (propozycji rozwiązania Zadania
Konkursowego) w zakresie, w jakim stanowi ono utwór, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
4.14.1.

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,

4.14.2.

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,

4.14.3.

obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie
zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

4.14.4.

rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt 4.14.1-3 – 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,

4.14.5.

sporządzanie wersji obcojęzycznych utworu,

4.14.6.

wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci mulxmedialnej w nieograniczonej ilości nadań i
wielkości nakładów,

4.14.7.

wykorzystanie w utworach mulxmedialnych,

4.14.8.

wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących
sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,

4.14.9.

wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamowych,

4.14.10. wykorzystanie utworu dla celów markexngowych, w tym reklamy, promocji identyﬁkacji produktów i
usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.
4.14.11. Ponadto Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie
uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania
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modyﬁkacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu
modyﬁkacji. Dodatkowo Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieoznaczanie utworu jego imieniem,
nazwiskiem czy pseudonimem oraz na udostępnianie go anonimowo. Za przeniesienie autorskich praw
majątkowych oraz zezwolenie na wykonywanie praw zależnych zwycięzcy nie przysługuje odrębne
wynagrodzenie poza otrzymaną nagrodą.
5.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
[TERMIN ZGŁASZANIA REKLAMACJI]

5.1.

Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2017 r. (decyduje data
wpływu do Organizatora). Reklamacje dostarczone po 14 sierpnia 2017 r. nie będą rozpatrywane.
[FORMA I TREŚĆ REKLAMACJI]

5.2.

Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora, z
dopiskiem "Reklamacja – Jak rozpocząć zdrowo dzień?”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny
adres oraz numer telefonu Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego
zachowania się przez Organizatora.
[ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ]

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, 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 organizacją Konkursu będą wykorzystywane do potrzeb niniejszego Konkursu,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

6.2.

Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest „EUROCASH” spółka akcyjna z siedzibą
w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, 62-052 Komorniki. 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
[JAK ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM]

7.1.

Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do
przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go
do udziału w Konkursie.

7.2.

Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną na adres Organizatora w czasie
trwania Konkursu. Regulamin dostępny będzie również w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz
w Serwisie.
[ZMIANA REGULAMINU]

7.3.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w czasie trwania
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. Informacja o
zmianie Regulaminu zostanie opublikowana w Serwisie.
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[CHARAKTER PRAWNY KONKURSU]
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 roku 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.
[POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FACEBOOKA]

7.7.

W czasie trwania Konkursu w serwisie Facebook za pośrednictwem Fanpage’a mogą być publikowane
najciekawsze spośród nadesłanych Zgłoszeń. Konkurs nie jest jednak w żaden sposób sponsorowany, popierany
ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani nie jest z nim związany. Odpowiedzialność prawną za realizację
Konkursu ponosi Organizator. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia
Regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami Regulaminu,
uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość
realizacji Konkursu (por. rozdział III. pkt E.2 regulaminu usługi Strony na Facebooku w zw. z art. 3853 pkt 1. i 2.
Kodeksu cywilnego).

7.8.

W celu uniknięcia wątpliwości Organizator wyraźnie zastrzega, że dla wzięcia udziału w Konkursie nie jest
wymagane podejmowanie przez Uczestników jakichkolwiek działań z wykorzystaniem ich prywatnych osi czasu
lub połączeń ze znajomymi w serwisie Facebook. Dla wzięcia udziału w Konkursie nie jest wymagane zwłaszcza:

7.9.

7.8.1.

„polubienie” Fanpage’a;

7.8.2.

udostępnienie na prywatnej osi czasu (Uczestnika lub innej osoby) jakichkolwiek treści Fanpage’a, w
tym zwłaszcza opublikowanych na nim Prac Konkursowych;

7.8.3.

oznaczenie jakichkolwiek osób w komentarzach lub postach na Facebooku, w tym na Fanpage’u.

Jeśli Uczestnicy przy okazji swojego udziału w Konkursie podejmują serwisach społecznościowych jakiekolwiek
działania opisane powyżej, to robią to wyłącznie dobrowolnie, a Organizator nie będzie w żaden sposób
premiował (wynagradzał) takich działań w Konkursie (działania takie np. nie zwiększają szans Uczestników na
zdobycie nagród).
[DNI ROBOCZE]

7.10. W rozumieniu Regulaminu za „dni robocze” uznaje się dni od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00, za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
[REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONKURSIE]
7.11. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie
złożone na adres Organizatora.
[BADANIE PRAWIDŁOWOŚCI PRZEPROWADZANIA KONKURSU]
7.12. 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.
7.13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają
postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
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7.13.1.

biorą udział w Konkursie z użyciem ﬁkcyjnych danych osobowych;

7.13.2.

prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy
osób trzecich;

7.13.3.

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;

7.13.4.

w przypadku osób niepełnoletnich – gdy osoby te 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).

7.14. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę
trzecią.
7.15. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie
zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, a także właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych
ustaw.
– ZAŁĄCZNIK NR 1 –
LISTA SPÓŁEK EUROCASH
1.

EUROCASH S.A.
ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki

2.

Eurocash Serwis sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki

3.

Eurocash Franczyza Sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki

4.

Eurocash Trade 1 Sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki

5.

Eurocash Trade 2 Sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki

6.

Eurocash VC2 sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki

7.

PayUp Polska S.A.
ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki

8.

Premium Distributors sp. z o.o.
ul. Bokserska 66a, 02-690 Warszawa
Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki

9.
10.
11.
12.
13.

Eurocash Convenience sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki
Eurocash Detal sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki
KONTIGO sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki
Euro Sklep S.A.
ul. Bystrzańska 94A; 43-309 Bielsko-Biała

14.

Partnerski Serwis Detaliczny S.A.
ul. Grażyny 15; 02-548 Warszawa

15.

Gama Detal sp. z o.o.
Porosły 70; 16-070 Choroszcz

16.

DEF sp. z o.o.
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ul. Handlowa 6; 15-399 Białystok
17.

Ambra sp. z o.o.
ul. Hutnicza 7, 43-502 Czechowice Dziedzice

18.

Lewiatan Śląsk sp. z o.o.
ul. Lenartowicza 39; 41-219 Sosnowiec

19.

Lewiatan Zachód sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 5, 73-110 Stargard

20.

Lewiatan Północ sp. z o.o.
ul. Bysewska 30, 80-298 Gdańsk

21.

Drogerie Koliber sp. z o.o.
ul. Toszecka 101 lok. 104; 44-117 Gliwice
Lewiatan Kujawy sp. z o.o.
ul. Polna 4-8; 87-800 Włocławek

22.
23.
24.
25.
26.

Lewiatan Orbita sp. z o.o.
ul. Lubelska 33 lok. 15; 10-410 Olsztyn
Lewiatan Wielkopolska sp. z o.o.
os. Winiary 54, 60-665 Poznań
Lewiatan Holding S.A.
ul. Kilińskiego 10, 87-800 Włocławek
Lewiatan Opole sp. z o.o.
ul. Światowida 2, 45-325 Opole

27.

Detal Podlasie Sp. z o.o.
ul. Sokólska 9, 15-865 Białystok

28.

Lewiatan Podkarpacie sp. z o.o.
Straszęcin 295J; 39-218 Straszęcin

29.

Lewiatan Podlasie sp. z o.o.
Porosły 70A; 16-070 Choroszcz

30.

Inmedio sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 174, 02-486 Warszawa

31.

Frisco.pl sp. z o.o.
ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa

32.

Frisco S.A.
ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa

11

- ZAŁĄCZNIK NR 2 -

OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY NAGRODY
W związku z wygraną w konkursie pt. „Jak zdrowo rozpocząć dzień?”, organizowanym przez Fireball Sp. z o.o., ul. Poznańska 56,
62-028 Koziegłowy, podaję swoje dane osobowe i składam oświadczenia wymagane dla wydania mi nagrody.
I. DANE OSOBOWE ZWYCIĘZCY:
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES ZAMIESZKANIA
NUMER TELEFONU
ADRES E-MAIL

Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest „EUROCASH” spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, 62-052 Komorniki. 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.

II. OŚWIADCZENIA ZWYCIĘZCY (należy zaznaczyć pola obok kolejnych oświadczeń)
□

□
□

Oświadczam, że nie jestem członkiem organu żadnej ze spółek z grupy Eurocash (rada nadzorcza, zarząd) określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu
Konkursu, a także Organizatora; pracownikiem spółki „EUROCASH” S.A. z siedzibą w Komornikach ani Organizatora (niezależnie od podstawy prawnej
zatrudnienia); właścicielem sklepu „abc” (niezależnie od formy prawnej, w tym wspólnikiem, członkiem organu ani prokurentem spółki będącej właścicielem
sklepu), a także jego pracownikiem (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia); członkiem najbliższej rodziny ww. osób, przez co rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, zstępnych, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału w Konkursie pt. „Jak rozpocząć zdrowo dzień?” zapoznałem się z regulaminem tego Konkursu i wyraziłem
(wyraziłam) zgodę na jego treść.
Potwierdzam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogły powstać w związku z
przygotowaniem i wysłaniem mojego Zgłoszenia w ww. Konkursie, a ewentualnie powstałe w związku z moim udziałem w Konkursie utwory nie naruszają w
żaden sposób przepisów obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów
nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Potwierdzam, że wyrażam zgodę na wykorzystywanie treści mojego Zgłoszenia w ww. Konkursie na
potrzeby promocji i reklamy związanej z Konkursem lub siecią sklepów „abc”, w tym zwłaszcza na publikowanie ww. Zgłoszenia na stronach internetowych i
mediach społecznościowych. Potwierdzam, że w przypadku, gdyby Zdjęcie Konkursowe przedstawiało wizerunek osoby trzeciej, uzyskałem (uzyskałam) od tej
osoby zgodę na rozpowszechnianie jej wizerunku na potrzeby promocji i reklamy związanej z Konkursem lub siecią sklepów „abc”. Ponoszę pełną
odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu pt. „Jak rozpocząć zdrowo dzień?” oraz Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach z tytułu niezgodności
z prawdą powyższego oświadczenia i zobowiązuję się zwolnić Organizatora oraz Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach 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 przyjęcia nagrody w Konkursie, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu
cywilnego, przenoszę na organizatora Konkursu – spółkę Fireball sp. z o.o. autorskie prawa majątkowe do mojego Zgłoszenia w Konkursie na polach eksploatacji
wskazanych w pkt 4.14. Regulaminu Konkursu.

DATA I CZYTELNY PODPIS ZWYCIĘZCY

DATA I CZYTELNY PODPIS
PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO ZWYCIĘZCY
dotyczy osób niepełnoletnich

PAMIĘTAJ, ABY ZAŁĄCZYĆ ORYGINAŁ PARAGONU FISKALNEGO,
NA PODSTAWIE KTÓREGO ZGŁOSIŁEŚ/-AŚ UDZIAŁ W KONKURSIE
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