
Regulamin Konkursu  

„Odjazdowy Konkurs” 
 

1. Organizator, czas trwania i miejsce Konkursu 
1.1. Organizatorem Konkursu „Odjazdowy Konkurs ” zwanego dalej Konkursem, jest dany sklep w 

którym znajduje się niebieski rower jako forma nagrody 

 

 

1.2. Konkurs zaczyna się w dniu 07.06.2018 roku a kończy się w dniu 03.07.2018 roku. 

 

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 
2.1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być pełnoletni klient sklepu, 

prowadzonego przez Organizatora Konkursu z pominięciem osób wymienionych w pkt. 2.2 

niniejszego Regulaminu. 

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora (pracownicy danego sklepu), 

członkowie Komisji Konkursowej i członkowie najbliższych rodzin pracowników. 

 

3. Zasady Konkursu 
3.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zakupów w okresie trwania konkursu 

za minimum 20 (dwadzieścia) złotych brutto, w tym wybrany produkt partnera , 

wypełnienie Kuponu Konkursowego i wrzucenie go do urny znajdującej się w sklepie. 

Lista Partnerów stanowi Załącznik 2 do Regulaminu Konkursu (dalej: Regulamin). 

3.2. Każdy Kupon Konkursowy powinien zostać czytelnie podpisany przez uczestnika konkursu. 

Wymagane dane uczestnika to: imię i nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym oraz 

telefon kontaktowy uczestnika konkursu. 

3.3. Wszystkie dane kontaktowe powinny być podane w czytelnej formie (najlepiej 

DRUKOWANYMI LITERAMI). 

3.4. Warunkiem odebrania nagrody, jest okazanie paragonu, który stanowi dowód zakupu zgodny z 

punktem 3.1  

3.5. Niemożliwość zidentyfikowania jakiegokolwiek elementu danych osobowych, uprawnia 

Organizatora konkursu do wykluczenia uczestnika z udziału w Konkursie. 

3.6. Uczestnik biorący udział w Konkursie ma prawo do wypełnienia dowolnej liczby Kuponów 

Konkursowych, w czasie trwania Konkursu. 

3.7. Warunkiem udziału w Konkursie jest czytelne uzupełnienie kuponu oraz podpisanie 

oświadczenia zawartego w treści kuponu konkursowego – załącznik nr 1. 

3.8 Wszystkie Kupony będą przechowywane  

w siedzibie Organizatora do dnia zakończenia konkursu.  

4. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników 
4.1. Do rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową, która dokona wyboru 

1  najciekawszego  hasła z dokończonym zdaniem „Jeśli wygram rower to…….”.  

4.2. W skład Komisji Konkursowej wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora Konkursu 

 

 

Ogłoszenie wyników nastąpi, po zakończeniu konkursu. Laureat dowie się o wygranej telefonicznie  

5. Nagrody 
5.1. Pula nagród w Konkursie to: 1 niebieski rower 

5.2. Organizator informuje, że ani na nim ani na zdobywcy nagrody nie ciąży obowiązek 

odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, (zgodnie z Ustawą o podatku 

dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U.2000 r. nr 14 poz. 176 ze 

zm. art. 30.1.2). 

5.3. Nagrody, o których mowa w pkt. 5.1. niniejszego Regulaminu będzie można odebrać 

bezpośrednio w sklepie biorącym udział w konkursie w godzinach otwarcia sklepu w terminie 

nieprzekraczalnym do dnia 17 lipca 2018 roku. Nagrody zostaną wydane Laureatom po 



wypełnieniu Protokołu Odebrania Nagrody, w którym dane osobowe i adresowe będą zgodne z 

podanymi na Kuponie Konkursowym przekazanym do Konkursu. 

5.4. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie podanym w pkt. 5.3. niniejszego Regulaminu 

nagroda ta przepada. 

5.5. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. 

 

6. Postanowienia końcowe 
6.1. Zakończenie Konkursu nastąpi w dniem wręczenia Nagrody lub z upływem terminu podanego 

w pkt 5.3.  

6.2. Warunki Konkursu określone są w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje  

o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. 

6.3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień 

niniejszego Regulaminu 

 

 

ORGANIZATOR 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Treść Kuponu Konkursowego 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………. 

  (imię i nazwisko adres zamieszkania, nr telefonu ) 

2. Oświadczam, że jestem pełnoletni i mam ukończone 18 lat. 

3. Administratorem danych osobowych Pana/Pani jest  …………………………………………….. 
                                                        (pieczątka Franczyzobiorcy) 

Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia Konkursu „Odjazdowy 

Konkurs”, a następnie w celu ochrony przed roszczeniami.  

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania.  

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu. Okres 

przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 

przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do 

dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

Administratora. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim 

Pani / Pana zwykłego pobytu, miejscu pracy lub miejscu popełnienia domniemanego 

naruszenia. 

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w 

konkursie.  

W związku z tym, że podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych po zakończeniu 

Konkursu będzie przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, będzie 

Pani / Panu przysługiwać prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana 

danych osobowych.  

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego 

pobytu, miejscu pracy lub miejscu popełnienia domniemanego naruszenia. 

 

 

 

 



4. Potwierdzam dane wskazane w pkt 1 i 2 oraz oświadczam, że wrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

przez Administratora danych określonego w pkt 3 w zakresie i na zasadach określonych w pkt 

3 oraz, że zapoznałem się z regulaminem konkursu „Odjazdowy Konkurs” i akceptuję jego 

treść.   

 

      

 ……………………….………………………….. 
 (data i czytelny podpis uczestnika konkursu „Odjazdowy Konkurs”) 

 

 

Załącznik nr 2 – Lista Partnerów 

 

Wykaz partnerów 

TCHIBO 

MARS 

STORCK 

LORENZ BAHLSEN 

FRITO LAY 

DR GERARD 

LACTALIS 

LUBELLA 

ZIELONA BUDKA 

KRASNYSTAW 

KORAL 

ITALMEX 

HOCHLAND 

Coca Cola 

Foodcare 

Hoop 

Carlsberg 

Kompania Piwowarska 

Oshee 

Unilever 

HENKEL 
SCHWARZKOPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


