Regulamin konkursu konsumenckiego pod nazwą „Letnia podróż”
z dnia 01.05.2018 r.

§1
Postanowienia ogólne
1.

2.

3.
4.

5.

Organizatorem Konkursu (dalej: Konkurs) jest All about Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Górna
Droga 2 lok. 102, 02-495 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000494104,
kapitał zakładowy 5 500 zł, NIP: 522-30-11-931 (dalej: „Organizator”).
Organizator działa na zlecenie Spółdzielni ŚWIT z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 1, 02-677
Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053930, NIP: 5250002132, REGON:
000455657 (dalej: „Spółdzielnia Świt”).
Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) wiąże Organizatora, oraz Uczestników oraz reguluje zasady i
warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, oraz Uczestników Konkursu.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości, a
także oświadczeniem przez Uczestnika, iż spełnia wszelkie warunki wskazane w niniejszym Regulaminie,
jako warunki udziału w Konkursie.
W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła 3- osobową Komisję
Konkursową, której zadaniem jest wyłonienie zwycięzców Konkursu.

§2
Przedmiot i czas trwania Konkursu
1.
2.

3.

Konkurs rozpoczyna się dnia 01.05.2018 r. i kończy się w dniu 31.08.2018 o godzinie 23:59 (dalej „Czas
Trwania Konkursu”).
Przedmiotem Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe „Dlaczego zabierasz ze sobą
w wakacyjną podróż produkt CleanHands?” za pośrednictwem formularza znajdującego się pod
adresem www.cleanhands.pl/konkurs, zgodnie z zasadami określonymi w §4 pkt. 1 (dalej „Pytanie
Konkursowe”).
Szczegółowe wymogi dotyczące Zadania Konkursowego wskazane zostały w § 3 Regulaminu.

§3
Warunki udziału w konkursie
1.
2.

Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby ograniczone w zdolności do czynności
prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą opiekuna prawnego,
b. nie jest pracownikiem Spółdzielni Świt, podmiotów od niej zależnych lub powiązanych,
c. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d. spełnia warunki określone w Regulaminie, która przystąpiła do Konkursu, stosownie do § 4 pkt.
1 Regulaminu. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje
nieważność zgłoszenia.

§4
Zasady Konkursu
1.

2.
3.
4.

5.

Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a. spełnienie warunków uczestnictwa wskazanych w § 2 powyżej,
b. wejście na stronę internetową www.cleanhands.pl/konkurs,
c. wpisanie w formularzu odpowiedzi na Pytanie Konkursowe: „Dlaczego zabierasz ze sobą w
wakacyjną podróż produkt CleanHands?”,
d. uzupełnienie formularza kontaktowego poprzez wpisanie danych kontaktowych w postaci
numeru telefonu, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego oraz podanie swojego imienia i
nazwiska,
e. dołączenie zdjęcia czytelnego paragonu fiskalnego stanowiącego dowód zakupu produktu
CleanHands zakupionego w czasie trwania Konkursu (zamieszczenie nieczytelnego paragonu
spowoduje dyskwalifikację uczestnika),
f. przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe, uzupełniony formularz wraz ze zdjęciem za
pośrednictwem strony konkursowej, poprzez opcję „wyślij”.
Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia do Konkursu uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie
konkursowej.
Przesłanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy z tym, że jeden paragon
potwierdzający zakup produktu marki CleanHands może stanowić jedno zgłoszenie konkursowe bez
względu na ilość sztuk zakupionego produktu.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w
niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika Konkursu 3 złożenia określonych
oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów
niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z
niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia określonych w nim wymagań po
przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie
danego uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody wymienionej poniżej.

§5
Zasady wyłonienia zwycięzców
1.

Sponsorem nagród w Konkursie jest Spółdzielnia Świt. Podmiotem wydającym nagrody w ramach
konkursu jest Organizator.
2. W terminie do 30 dni kalendarzowych od zakończenia Konkursu Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców
(dalej „Zwycięzcy”).
3. Zwycięzcami będą osoby, które zdaniem Komisji Konkursowej w sposób najbardziej kreatywny udzieliły
odpowiedzi na Pytanie Konkursowe.
4. Nagrodą za zajęcie:
a. miejsca 1 (pierwszego) miejsca jest skuter marki Romet Router City Line 2 czerwony o wartości
3199,00 pln brutto (słownie trzy tysiące złotych sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100
pln brutto) oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody.
b. miejsca od 2 (drugiego) do 51 (pięćdziesiątego pierwszego) jest walizka podróżna marki
Wittchen o wartości 129,00 pln (słownie sto dwadzieścia dziewięć złotych 00/100 pln brutto)
oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody.
c. miejsca od 52 (pięćdziesiątego drugiego) do 152 (sto pięćdziesiątego drugiego) jest parawan
plażowy o wartości 30,00 pln (słownie trzydzieści złotych 00/100 pln brutto) oraz dodatkowa
nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody.
Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa powyżej, nie zostanie wypłacona zwycięzcy a wpłacona
przez Organizatora do US na poczet podatku od wygranej.

5.

Organizator, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, odprowadzi do właściwego
Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek od nagród w wysokości 10% ich wartości.
6. Nagrody w ramach Konkursu zostaną przekazane Zwycięzcom nie później niż w terminie 14 (czternastu)
dni od wyłonienia Zwycięzców Konkursu. Nagroda główna o ile będzie taka możliwość zostanie
przekazana Zwycięzcy osobiście, pozostałe Nagrody przyznane w ramach Konkursu zostaną wysłane
drogą pocztową na adres korespondencyjny podany przez Zwycięzcę w formularzu zgłoszeniowym do
Konkursu.
7. Nagrodę może odebrać tylko Zwycięzca Konkursu. Zwycięzca nie może przekazać nagrody osobie
trzeciej.
8. Zwycięzca ma prawo zrezygnować z Nagrody bez prawa do ekwiwalentu pieniężnego.
9. Zwycięzca w żadnym przypadku nie ma możliwości wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
10. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Spółdzielnia Świt. Podanie danych, jest
dobrowolne, ale konieczne, aby brać udział w Konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych i ich poprawiania. Dane będę przetwarzane wyłącznie w doraźnym celu
przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Zwycięzców. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych
nie będzie już konieczne do przeprowadzenia Konkursu Organizator dane usunie.
11. Administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników
Organizatorowi w zakresie i celu określonym w niniejszym Regulaminie na podstawie umowy o
powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

§6
Reklamacje
1.

2.

3.

4.
5.

Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po
jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji
przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).
Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) z dopiskiem „Letnia podróż” na adres
Organizatora lub elektroniczną na adres konkurscleanhands@all-about.com.pl podając w tytule
wiadomości „Letnia podróż”.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od
daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub
listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub
powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora .

§7
Postanowienia dodatkowe
1.
2.

3.
4.

Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych
mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
Niniejszy Konkurs nie jest grą losową (hazardową), loterią fantową, zakładem wzajemnym, ani loterią
promocyjną, której wynik zależy od przypadku ( przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy
z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwa komisja konkursowa w trzyosobowym składzie.
Treść Regulaminu dostępna jest przez Czas Trwania Konkursu na www.cleanhands.pl/konkurs oraz w
siedzibie Organizatora.

