REGULAMIN KONKURSU „Dzień dobry w Bielsku - Białej”
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Dzień dobry w Bielsku - Białej zwany dalej „Konkursem”, to 1 dniowa akcja prowadzona
przez Endorfina Events sp. z o.o. , w sklepie Kaufland w Bielsku – Białej, Al. Generała Andersa
81, 43-316 Bielsko-Biała, organizowanego podczas otwarcia sklepu
Kaufland
po
modernizacji w dniu 16 listopada 2017 roku.

2. Organizatorem Konkursu, jest Endorfina Events sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Krynicznej 7, 03-934 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000326910, NIP 1132759426, REGON
141796596, zwana dalej „Organizatorem”.
Konkurs zorganizowany jest na zlecenie Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k .z siedzibą we
Wrocławiu , al. Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław , wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000237036 ,
NIP8992367273 , Regon 15156247100000
3. W ramach Konkursu Organizator przyrzeka nagrodę za wykonanie czynności polegającej na
udzieleniu najszybszej poprawnej odpowiedzi na zadanie pytania pośród uczestników i
następnie zakręceniu „Kołem Fortuny” ustawionym w sklepie Kaufland. Osoba biorąca udział
w Konkursie otrzyma nagrodę wskazaną na polu na którym zatrzymało się „Koło Fortuny” .
4. Jedna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę. Uczestnikami Konkursu nie mogą być
pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne ze znajomością i zaakceptowaniem
Regulaminu.
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie pełnoletnie osoby, które w dniu otwarcia danego
sklepu Kaufland po modernizacji – 16 listopada 2017 roku odwiedzą Kaufland, w godzinach
jego otwarcia tj. 07:00-22:00.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
§ 3 NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są:


Drobne nagrody rzeczowe, o wartości rynkowej nieprzekraczającej 10,00 PLN za jedną
sztukę nagrody



50 Sztuk bonów rabatowych o wartości nominalnej do 20,00 PLN każdy

2. Zwycięzca otrzymuje nagrodę materialno-pieniężną. Nagroda pieniężna
przeznaczona na pokrycie 10% podatku zryczałtowanego od nagród w konkursie.

zostanie

3. Organizator wskazuje, że liczba nagród jest ograniczona i dostępna tylko w dniu 16 listopada
2017 roku lub do wyczerpania zapasów. Ponadto nagrodą będą również bony o wartości
20,00 PLN każdy. Niniejszy bon zostanie przekazany każdemu klientowi, który będzie miał
okrągły numer setny na paragonie
4. Bony rabatowe o wartości do 20,00PLN nie sumują się i nie obejmują produktów objętych
innymi promocjami.
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5. Bon rabatowy uprawnia do zakupu produktów w sklepie Kaufland w Bielsko-Biała. Bony
rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę. W przypadku zwrotu/wymiany zakupionych
produktów” bon nie zostanie ponownie aktywowany. Zwrotu/wymiany można dokonać tylko
w terminie dni od daty zakupu pod warunkiem, że towar nie nosi oznak użytkowania.
6. Powyżej wskazane postanowienie nie dotyczy zwrotów/wymiany w ramach
odpowiedzialności z tytułu rękojmi uregulowanej w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585). Organizator nie wydaje reszty za
niewykorzystanie części bonu towarowego.
7. Wygrane nagrody nie podlegają zwrotowi i wymianie na gotówkę.
8. Organizator nie wypłaca zwycięzcom pieniężnej równowartości wygranej. Laureatom nie
przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, ani prawo żądania
wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrodę innego rodzaju.
9. Nagroda w konkursie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem od nagród, o
którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych.
§ 4 SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU
Sposób przeprowadzania Konkursu jest następujący:
1. Konkurs jest ogłaszany w Bielsko-Białej, w Sklepie Kaufland dniu otwarcia sklepu Kaufland po
modernizacji tj. 16 listopada 2017 roku. Informacja poprzedzająca przeprowadzenie
Konkursu będzie umieszczona na https://www.kaufland.pl/bielsko-biala oraz będzie
emitowana przez ogłoszenia głosowe w sklepie Kaufland .
2. Czynność nagradzania będzie polegać po udzieleniu najszybszej odpowiedzi na pytanie
zadane przez Prowadzącego na zakręceniu „Kołem Fortuny” ustawionym w sklepie Kaufland.
Osoba biorąca udział w Konkursie otrzyma nagrodę wskazaną na polu na którym zatrzymało
się „Koło Fortuny”. Wskazana nagroda będzie przekazana uczestnikowi konkursu na miejscu
przez Organizatora.

§5 ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU
Zasady przeprowadzenia konkursu określa wyczerpująco niniejszy Regulamin dostępny w Sklepie
Kaufland w Bielsko-Biała
formie naklejki z informacją znajdującej się przy punkcie
przeprowadzania konkursu oraz w formie papierowej do wglądu u pracowników sklepu.
1. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.
2. Z przebiegu Konkursu sporządza się protokół, który podpisany przez pracowników Sklepu
Kaufland przedstawiony będzie do wglądu przedstawicielom Organizatora.
3. Za rozstrzyganie reklamacji odpowiada Organizator.
4. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane w formie pisemnej,
od daty rozpoczęcia Konkursu na adres Organizatora: Endorfina events sp. z o.o., ul.
Kryniczna 7, 03-934 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Dzień dobry w Bielsko-Białej”.”.
5. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak
również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie.
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6. Organizator ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez uczestnika Akcji Promocyjnej w
terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. Decyzja w zakresie
wniesionej reklamacji jest ostateczna w postępowaniu reklamacyjnym.
7. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia
roszczeń przed sądem.
8. Organizator informuje też uczestnika składającego reklamację o możliwościach
pozasądowego dochodzenia swoich roszczeń, takich jak mediacja czy polubowne sądy
konsumenckie.
§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych uzyskane od uczestników Konkursu będą
zgromadzone i wykorzystywane przez Organizatora Konkursu wyłącznie na zasadach
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677).
2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Endorfina
Events sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Krynicznej 7, 03-934 Warszawa.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ubiegania się o uzyskanie zgody na przetwarzanie
danych osobowych uczestników i wizerunku zwycięzców Konkursu, dla celów publicznego
informowania o akcji, dla celów promowania sklepów Kaufland oraz w celach
marketingowych.
4. Dane osobowe osób, które wyraża zgodę, o której mowa w punkcie poprzedzającym,
przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677),
podanie danych osobowych jest dobrowolne.
5. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w
przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie,
przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją i
przeprowadzeniem Konkursu.
6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania
oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych
oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez
prawo.
7. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do
Organizatora na adres: ”Administrator Danych Osobowych, Endorfina Events sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy ulicy Krynicznej 7, 03-934 Warszawa”

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków przebiegu
Konkursu, pod warunkiem, że zmiany te zostaną ogłoszone przed zgłoszeniem się
któregokolwiek z uczestników, który wykonał czynność, za wykonanie której przyrzeczono
nagrodę.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały okres niezbędny dla przeprowadzenia Konkursu.
3. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej przysługuje uczestnikowi Konkursu dopiero po
wyczerpaniu określonej w Regulaminie Konkursu procedury reklamacyjnej. Wszelkie
roszczenia związane w Konkursem rozstrzygane będą wyłącznie przez Sąd powszechny
właściwy dla siedziby Organizatora Konkursu.
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4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu Konkursu.
5. W ramach Konkursu Organizator Konkursu ma prawo przeprowadzać dodatkowe akcje
promocyjne.
6. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Konkursu w siedzibie
Organizatora oraz w Sklepie Kaufland w którym aktualnie będzie odbywał się konkurs ul
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu zastosowanie mają przepisy prawa
polskie.
8. Regulamin wchodzi w życie w dniu 16 listopada 2017 roku.

4

