
REGULAMIN KONKURSU 

„Wspólnie dbamy o świeżość Twoich ubrań” 

prowadzonego w sklepach sieci Kaufland 

  

1. Konkurs „Wspólnie dbamy o świeżość Twoich ubrań” zwany dalej „konkursem”, odbywa się w sieci 

sklepów Kaufland. Szczegółowy spis sklepów wraz z adresami znajduje się w Załączniku nr 1.  

2. Okres trwania sprzedaży promocyjnej objętej konkursem: od dnia 18.01.2018r. do dnia 31.01.2018r. 

Okres nadsyłania zgłoszeń do konkursu: od dnia 18.01.2018r. do dnia 04.02.2018r. 

3. Organizator konkursu: TQ Group Sp. z o.o. ul. Albańska 18/6, 60-123 Poznań, tel/fax 061 830 00 95, 

biuro@tqg.pl 

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, 

zamieszkałych w Polsce, konsumentów w rozumieniu art. 221 KC, które spełnią warunki określone  

w niniejszym regulaminie. 

5. Marki biorące udział w konkursie: Gillette, Gillette Venus, H&S, Pantene, Ambi Pur, Blend-a-med, Old 

Spice, Oral-B, Discreet, Lenor, Ariel, Vizir, Fairy, Always, Naturella, Pampers. 

6. Udział w konkursie biorą klienci sklepów, którzy w okresach i miejscach wskazanych w p. 1 i 2 

regulaminu: 

a. zakupią jednorazowo, na jednym dowodzie zakupu, dwa dowolne produkty marek 

wymienionych w pkt. 5 niniejszego regulaminu, oraz 

b. wyślą SMS na numer 7036 o treści: „KAUFLAND.KOD-POCZTOWY.NUMER PARAGONU.ODPOWIEDŹ” 

(wiadomość nie może być dłuższa niż 160 znaków. Koszt SMS to 0,62 zł brutto), wpisując w 

miejsce słów „KOD-POCZTOWY” kod pocztowy sklepu, w którym dokonali zakupu zgodnego z 

regulaminem; w miejsce słowa „NUMER PARAGONU” numer systemowy bez myślników 

(Schemat wiadomości SMS: KAUFLAND.XX-XXX.XXXXXXXXXXXX.Odpowiedź) lub numer transakcji 

bez myślników (Schemat wiadomości SMS: KAUFLAND.XX-XXX.XXXXXXX.Odpowiedź) 

nadrukowany na dowodzie zakupu; w miejsce słowa „ODPOWIEDŹ”, swoją autorską propozycję 

dokończenia zdania konkursowego: „Dlaczego Lenor skutecznie dba o świeżość Twoich 

ubrań?”. 

 

 

                 
 

 

Termin nadesłania zgłoszenia SMS musi być późniejszy niż termin dokonania zakupu, oraz 

c. zachowają  oryginał dowodu zakupu (paragon lub faktura) poświadczający dokonanie zakupu 

zgodnego z warunkami  konkursu. 

7. Jeden uczestnik może dokonać dowolną ilości zgłoszeń w konkursie. 

8. Nagrodą w konkursie są dwa bony upominkowe Kaufland każdy o wartości 50,00 PLN (słownie: 

pięćdziesiąt PLN) oraz nagroda pieniężna w kwocie 11,00 PLN (słownie: jedenaście PLN). Łączną 

wartość nagrody: 111,00 PLN (słownie: sto jedenaście PLN). Łączna ilość nagród przypadająca na 

mailto:biuro@tqg.pl


wszystkie sklepy 618 sztuk (3 nagrody w każdym sklepie). Brak zgłoszeń w danym sklepie oznacza, że 

nagrody przypadające na dany sklep nie zostaną przyznane.  

9. Laureatowi konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani do 

otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę. 

10.  Jeden laureat konkursu może otrzymać nie więcej niż jedną nagrodę. Nagrodę może otrzymać 

wyłącznie jeden z laureatów należących do wspólnego gospodarstwa domowego pozostający pod 

wspólnym adresem zameldowania lub zamieszkania.  

11.  Wyboru najciekawszych zgłoszeń dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora w 

terminie do 19.02.2018r. 

12.  Kryterium otrzymania nagrody jest:  

a. wybranie przez komisję konkursową nadesłanej treści odpowiedzi na pytanie konkursowe, 

 o którym mowa w pkt. 6.b. regulaminu, jako jej zdaniem najciekawszej, oryginalnej, 

nietuzinkowej, oraz 

b. spełnienie warunków pkt. 6 regulaminu. 

13.  W ciągu 10 dni od dnia wyboru najciekawszych zgłoszeń, Organizator poinformuje potencjalnych   

laureatów poprzez wysłanie informacji SMS na numer telefonu, z którego dokonano zgłoszenia  

o potencjalnej wygranej. Potencjalni laureaci zostaną poproszeni o nadesłanie w terminie 5 dni od dnia 

wysłania informacji SMS na wskazany przez Organizatora adres email lub platformę internetową: 

czytelnego zdjęcia dowodu zakupu, imienia, nazwiska, pełnego adresu zameldowania, numeru 

telefonu z którego dokonali zgłoszenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik Nr 2).  

14.  Organizator będzie uznawał za nieprawidłowe:  

a. nieczytelne, nieoryginalne lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację skany 

dowodów zakupu, 

b.  niepełne dane osobowe, 

c.  niezgodne z warunkami regulaminu produkty i datę zakupu, 

d.  przesłane przez więcej niż jednego uczestnika dowodu zakupu o takim samym numerze. 

15.  Organizator może poprosić potencjalnego laureata o przesłanie oryginału dowodu zakupu lub zdjęcia 

dokumentu poświadczającego prawidłowość danych osobowych. 

16.  Potencjalni laureaci, którzy spełnią wszystkie warunki niniejszego regulaminu zostaną ostatecznymi 

laureatami konkursu. Lista ostatecznych laureatów będzie dostępna w siedzibie organizatora. 

17.  Nagrody będą wysłane do laureatów za pośrednictwem przesyłek pocztowych lub kurierskich  

w terminie do 19.03.2018r.   

18.  Jeżeli laureat konkursu nie będzie mógł, z przyczyn od organizatora niezależnych, odebrać nagrody 

 w terminie określonym w pkt. 17  regulaminu - traci on prawo do nagrody.    

19.  Nagrody przewidywane w ramach niniejszego konkursu, wręczone zostaną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami podatkowymi.  

20.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania operatorów prowadzących lub 

obsługujących sieć telefonii komórkowej w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość 

takich sieci, czytelność lub poprawność uzyskiwanych za ich pomocą wiadomości SMS, a także inne 

kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe dostarczanie wiadomości. 

21.  Wszelkie reklamacje związane z przeprowadzeniem niniejszego konkursu należy zgłaszać wyłącznie  

w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora w terminie doręczenia do 31.03.2018r. 

Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O decyzji dotyczącej 

reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pisemnie na podany przez siebie adres. Decyzja komisji 

konkursowej kończy postępowanie reklamacyjne.  

22.  Udział w konkursie równoznaczny jest z akceptacją niniejszego regulaminu.  



23.  Wszelkie treści zawarte na materiałach reklamowych informujących o konkursie mają tylko i wyłącznie 

charakter informacyjny.  

24.  W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Kaufland Sp. z o.o., pracownicy i współpracownicy 

 TQ Group Sp. z o.o., pracownicy koncernu Procter&Gamble, oraz członkowie ich najbliższych rodzin. 

Jak również osoby znajdujące się pod ich opieką lub kuratelą.  

25.  Niniejszy regulamin będzie dostępny na stronach:   www.kaufland.pl , www.e-kupon.info 
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