Regulamin konkursu „Zyskaj sławę” (dalej: „Regulamin”)
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Konkurs organizowany jest przez Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000025166, NIP:
5270203968, kapitał zakładowy: 50.000.000,00 zł (dalej: „Organizator”).
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na fanpage-u Republika Kaktusa znajdującym się w
portalu
społecznościowym
Facebook
(dalej:
„Portal”)
pod
adresem
https://www.facebook.com/RepublikaKaktusa (dalej: „Fanpage Republika Kaktusa”).
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany,
administrowany, ani organizowany przez Portal.
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Zasady udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby powyżej 13 roku życia, posiadające co najmniej
ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz obywatelstwo polskie, zamieszkałe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”).
2. Uczestnik, który ukończył 13, ale nie ukończył 18 roku życia może wziąć udział w
Konkursie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.
3. Warunkiem otrzymania nagrody dodatkowej przez Uczestnika, o którym mowa w ust. 2
jest dostarczenie Organizatorowi wypełnionego i podpisanego przez przedstawiciela
ustawowego skanu formularza zgody na udział małoletniego Uczestnika w Konkursie i
przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z par. 5 ust.4 Regulaminu. Wzór zgody
stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie
ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające
z nimi w stosunku przysposobienia.
5. Konkurs trwa łącznie od 10 lutego 2016 r. do 23 lutego 2016 r.
6. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
a. posiadać swój profil na Portalu (jeżeli Uczestnik Konkursu nie posiada jeszcze
profilu na Portalu, konieczna jest rejestracja na Portalu poprzez stronę główną pod
adresem http://www.facebook.com),
b. „polubić” Fanpage Republika Kaktusa poprzez kliknięcie na Portalu przycisku
„Lubię to!”.
§ 3. Przebieg Konkursu
1.
2.

Zadanie konkursowe polega na dokończeniu i twórczym rozwinięciu przez Uczestnika
zdania „Przychodzi Kaktus do Żabki…”
Zgłoszenie zadania konkursowego następuje po napisaniu swojej propozycji historyjki w
komentarzu pod postem konkursowym na fanpage Republika Kaktusa
https://www.facebook.com/RepublikaKaktusa.

3. Każdy z Uczestników może dokonać dowolną ilość zgłoszeń do Konkursu zgodnie z
ust.2, jednak może otrzymać tylko jedną nagrodę.
4. Uczestnik musi być wyłącznym autorem swojej odpowiedzi. Uczestnik zapewnia, iż
zgłoszona w Konkursie treść zadania konkursowego nie narusza jakichkolwiek praw
osób trzecich, a nadto nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi,
roszczeniami lub prawami osób trzecich. W przypadku gdyby którekolwiek z
powyższych oświadczeń okazało się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni Organizatora od
wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialności z tym związanej. Uczestnik traci
prawo do nagrody, jeśli okaże się, że Uczestnik nie jest autorem pracy konkursowej lub
że nie posiada do niej majątkowych praw autorskich w pełnym zakresie, lub że praca
konkursowa narusza prawa osób trzecich.
5. Organizator, w przypadku gdy taka sama odpowiedź zostanie przesłana przez więcej
niż jednego Uczestnika, nagrodę przyznaje pierwszej odpowiedzi.
§ 4. Udział w Konkursie
1.

W przypadku otrzymania nagrody Uczestnik:
a) udziela Organizatorowi zezwolenia na wykorzystywanie pracy konkursowej do jej
wizualizacji
i
publikacji
na
Fanpage
Republika
Kaktusa
(https://www.facebook.com/RepublikaKaktusa), w ramach nagrody głównej, o
której mowa w par. 6 ust.2 Regulaminu, przez czas nieokreślony;
b) wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w ramach wyżej opisanej
publikacji
zadania konkursowego
na
Fanpage Republika
Kaktusa
(https://www.facebook.com/RepublikaKaktusa) oraz opatrzenie tej pracy swoim
imieniem i nazwiskiem przez czas nieokreślony.
2. Aktywności Uczestników powinny być wolne od wulgaryzmów, treści powszechnie
uznawanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących
obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w
tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).
§ 5. Zasady przyznawania nagród w Konkursie

Codziennie w czasie trwania Konkursu, tj. od 10 lutego 2016r. do 23 lutego 2016r., spośród
Uczestników, którzy nadesłali swoje prace konkursowe w danym dniu, wyłoniony zostanie
1 (jeden) laureat nagrody głównej w Konkursie oceniony najwyżej przez Komisję
Konkursową oraz 5 (pięciu) wyróżnionych laureatów nagród dodatkowych. Codziennie tj.
od 10 lutego 2016r. do 23 lutego 2016r. ocenie podlegać będą prace konkursowe przesłane
danego dnia od godziny 0:00 do godz. 24:00.
2. Wszystkie zadania konkursowe zostaną poddane ocenie 3-osobowej komisji konkursowej
(dalej: „Komisja Konkursowa”) powołanej przez Organizatora. Oceniane będą walory
artystyczne zgłoszonych do Konkursu zadań konkursowych (kreatywność).
3. Łącznie, w Konkursie nagrodzonych zostanie 84 Uczestników (po sześciu każdego dnia),
którzy zgłosili do Konkursu – w ocenie Komisji Konkursowej – najbardziej kreatywne
odpowiedzi (dalej: „Zwycięzcy”).
3. Zwycięzca nagrody głównej zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody w momencie
publikacji jego zwizualizowanej odpowiedzi na fanpage-u Republika Kaktusa. Zwycięzcy
nagród dodatkowych z danego dnia zostaną poinformowania o przyznaniu nagrody dnia
kolejnego. Lista laureatów nagród z danego dnia z podaniem ich imienia i nazwiska
zostanie opublikowana pod postem z wizualizacją NAGRODY GŁÓWNEJ na fanpage-u
Republika Kaktusa (https://www.facebook.com/RepublikaKaktusa) odpowiednio:
1.

4.

5.
6.

a) w dniu 11 lutego 2016 r. dla laureatów nagród dodatkowych, którzy wzięli udział w
Konkursie w dniu 10 lutego 2016 r.;
b) w dniu 12 lutego 2016 r. dla dla laureatów nagród dodatkowych, którzy wzięli udział
w Konkursie w dniu 11 lutego 2016 r.;
c) i analogicznie w dniach kolejnych.
Laureaci nagród dodatkowych powinni przesłać, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od
dnia publikacji wyników, za pośrednictwem wiadomości prywatnej na fanpage Republika
Kaktusa (https://www.facebook.com/RepublikaKaktusa), swoje dane w postaci imienia i
nazwiska oraz adresu, na jaki nagroda ma zostać wysłana oraz kontaktowego numeru
telefonu. W przypadku Uczestników małoletnich, wymagane jest również przesłanie skanu
zgody, o której mowa w par. 2 ust.3 Regulaminu. Jeżeli laureat nie uczyni zadość
powyższemu obowiązkowi, laureat traci prawo do nagrody, a sama nagroda pozostaje w
dyspozycji Organizatora. Organizator może przyznać nagrodę pozostającą w jego
dyspozycji Uczestnikowi, którego odpowiedź zostanie uznane przez Komisję Konkursową
za kolejną najciekawszą.
Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
Zwycięzcy nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na inną nagrodę rzeczową ani
prawo żądania ekwiwalentu pieniężnego.
§ 6. Nagrody i sposób ich doręczenia

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

W Konkursie przewidziano łącznie 84 (osiemdziesiąt cztery) nagrody: 1 nagroda główna
dla Uczestnika, którego zadanie konkursowe przesłane w danym dniu zostanie uznane za
najlepsze oraz 6 nagród dodatkowych dla Uczestników, których zadania konkursowe
przesłane w danym dniu zostaną wyróżnione. W każdym dniu trwania Konkursu przyznana
zostanie 1 nagroda główna i 5 nagród dodatkowych.
Nagrodą główną jest wizualizacja odpowiedzi na fanpage-u Republika Kaktusa
https://www.facebook.com/RepublikaKaktusa z oznaczeniem autorstwa zadania
konkursowego.
Nagrodą dodatkową jest koszulka (T-Shirt) Republika Kaktusa z autografem JDabrowsky.
Wartość jednej nagrody dodatkowej wynosi 20 zł brutto.
Do wartości każdej nagrody dodatkowej zostanie dodane dodatkowe świadczenie
pieniężne w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagrody, przeznaczone na pokrycie
zaliczki na podatek dochodowy z tytułu nagrody. Organizator, jako płatnik
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi
nagrody dodatkowej obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego
zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
Nagrody dodatkowe zostaną przesłane Uczestnikom za pośrednictwem kuriera TNT w
terminie 7 dni od otrzymania wiadomości na fanpage-u Republika Kaktusa zawierającego
dane, o których mowa w par. 5 ust.4 Regulaminu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbiorze przez
Uczestnika przesyłki, o której mowa w ust. 5, jeżeli niemożność ta i/lub utrudnienia
wynikają z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
Nagroda nieodebrana przez Uczestnika przepada, jeżeli próba dostarczenia nagrody za
pośrednictwem przesyłki kurierskiej okaże się dwukrotnie nieskuteczna.
§ 6. Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.

2.
3.

4.

5.

z 2002 r., Nr 101 poz. 926) w celu przeprowadzenia Konkursu i rozpatrzenia zgłoszonej
reklamacji.
Administratorem danych osobowych jest Organizator.
W celu przeprowadzenia Konkursu Administrator będzie przetwarzać następujące dane
osobowe Uczestników:
a. imię,
b. nazwisko,
oraz dodatkowo następujące dane osobowe Zwycięzców, które zostaną wykorzystane do
wydania Nagród:
a. adres korespondencyjny,
b. numer kontaktowy.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono warunkiem wzięcia
udziału w Konkursie i wydania Nagrody. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu
w swoje dane osobowe i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora jest
jednoznaczne z wycofaniem swojego udziału z Konkursu i wymaga zachowania formy
pisemnej.
§ 7. Postępowanie reklamacyjne

1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa
odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące
konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do
Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny zostać zgłoszone przez Uczestnika
najpóźniej do dnia 31 marca 2016r.
3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacje dotyczące spraw
związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
social.media@mecglobal.com wpisując w tytule maila „REKLAMACJE”.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty wysłania
reklamacji zgodnie z ust. 1 powyżej. W terminie, o którym mowa zdaniu poprzednim
zgłaszający reklamację otrzyma odpowiedź za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres, z którego wysłał reklamację.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej http://www.lody.nestle.pl/dlamediow
w
zakładce
informacje
prasowe
(http://www.lody.nestle.pl/dlamediow/informacje-prasowe) przez cały czas trwania Konkursu. Regulamin jest także
dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach
nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisu kodeksu cywilnego, ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Zyskaj sławę”
Zgoda na wzięcie udziału osoby niepełnoletniej
w konkursie „Zyskaj sławę” (dalej: „Konkurs”)

………………………………………………………………………
imię i nazwisko rodzica
………………………………………………………………………….
adres zamieszkania rodzica

Potwierdzam, że wyraziłem / wyraziłam zgodę, na uczestnictwo mojego małoletniego dziecka
……………………………….. w konkursie „Zyskaj Sławę”, organizowanym przez Nestle
Polska SA. Potwierdzam, że ww. dziecko ukończyło 13 lat.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka
– Uczestnika Konkursu przez Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Szturmowa 2, 02678 Warszawa, w celu przeprowadzenia Konkursu, tj. wydania nagrody.
Ponadto, oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się regulaminem Konkursu, dostępnym na
stronie internetowej http://www.lody.nestle.pl/dla-mediow w zakładce informacje prasowe
(http://www.lody.nestle.pl/dla-mediow/informacje-prasowe).

…………………………
miejscowość, data

………………………………
podpis

