REGULAMIN
KONKURSU „DODATKOWY MIESIĄC Z NAGRODAMI”
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Organizatorem Konkursu produktów marki Stumbras pod nazwą „DODATKOWY MIESIĄC Z
NAGRODAMI” („Konkurs”) jest KORE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Granowska 14, 01-804
Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000206537, NIP 5213290148, zwana dalej
„Organizatorem”.

1.2.

Konkurs prowadzony jest na zlecenie MV Poland Sp. z o.o. Fundatorem nagród jest MV Poland Sp. z o.o.

1.3.

Konkurs dotyczy produktów marki Stumbras o pojemnościach: 0,5l, 0,75l, 1l, dostępnych w sprzedaży w
sklepach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej („Produkty Objęte Konkursem”). Z Konkursu wyłączone są
inne produkty z portfolio MV Poland Sp. z o.o.

1.4.

Sprzedaż Produktów objętych Konkursem będzie prowadzona w okresie od dnia 01.10.2017 r. do dnia
31.10.2017 r. („Okres Konkursu”). Czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz
procesem rozpatrywania ewentualnych reklamacji zakończą się do dnia 09.02.2018 r.

1.5.

Miejscem prowadzenia sprzedaży Produktów Objętych Konkursem są sklepy na terenie całego kraju, w
których dostępne są Produkty Objęte Konkursem.
2. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

2.1.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki: („Uczestnik”):
a) ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
c) w Okresie Konkursu dokona zakupu na cele prywatne, niezwiązane z ewentualnie prowadzoną
działalnością gospodarczą, przynajmniej jednego Produktu Objętego Konkursem,
d) spełni warunki wskazane w pkt 2.2 – 2.9 Regulaminu.

2.2.

W Konkursie nie mogą brać udziału:
a) pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych i przedstawiciele
Organizatora Konkursu, Fundatora nagród oraz Podmiotów współpracujących z Organizatorem
Konkursu przy tworzeniu Konkursu („Osoby Wyłączone”),
b) następujący członkowie rodziny osób wskazanych w pkt a): wstępni, zstępni, rodzeństwo, krewni w
linii bocznej do czwartego stopnia pokrewieństwa,
c) małżonkowie Osób Wyłączonych oraz powinowaci: rodzice małżonków Osób Wyłączonych,
rodzeństwo małżonków Osób Wyłączonych,
d) osoby pozostające we wspólnym pożyciu z Osobami Wyłączonymi,
e) osoby pozostające w stosunku przysposobienia z Osobami Wyłączonymi lub wyżej wymienionymi
krewnymi lub powinowatymi.

2.3.

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2.4.

Warunkiem udziału w Konkursie jest:
a) zakup w Okresie Konkursu przynajmniej jeden Produkt Objęty Konkursem oraz zachować dowód
zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT wystawionej na osobę fizyczną (zwanych
dalej „Dowodami Zakupu”), na których będzie uwidoczniona data zakupu Produktu; treść na
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Dowodzie Zakupu winna jednoznacznie wskazywać zakup Produktu Objętego Konkursem, w
przypadku, gdy system sprzedaży sklepu nie wskazuje jednoznacznie żądanej treści, zakup winien
być poświadczony przez upoważnionego pracownika sklepu podpisem i pieczątką,
b) dokonanie Zgłoszenia w terminie od godz. 12:00:00 dnia 01.10.2017 roku, do godz. 23:59:59 dnia
31.10.2017 roku na stronie www.wierninaturze.pl; poprzez dokonanie Zgłoszenia (zwanego dalej
"Zgłoszeniem") rozumie się wypełnienie formularza zgłoszeniowego, składającego się z pól: numer
telefonu i numer Dowodu Zakupu oraz wpisanie odpowiedzi na zadanie konkursowe; jeden Dowód
Zakupu można wykorzystać tylko jeden raz. Po wypełnieniu formularza oraz zapoznaniu się przez
Uczestnika Konkursu z Regulaminem i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w
celach związanych z niniejszym Konkursem, co Uczestnik dobrowolnie potwierdzi w odpowiednich
polach, uaktywni się pole do wpisania odpowiedzi na zadanie konkursowe; podanie ww. danych
jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
2.5.

Zadanie konkursowe polega na dokończeniu zdania „Chcę wejść do Klubu Wierni naturze, bo…”, przy
czym w propozycji dokończenia zdania Uczestnik musi zawrzeć słowo Stumbras. Propozycja odpowiedzi
może zawierać maksymalnie 300 znaków ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi.

2.6.

Udział Uczestnika w Konkursie, rejestracja danych osobowych, o których mowa w ust. 2.4 b), jest
równoznaczne z uzyskaniem przez Uczestnika członkostwa w Klubie Wierni Naturze. Zasady członkostwa
w Klubie „Wierni naturze” reguluje odrębny Regulamin, dostępny na stronie internetowej
www.wierninaturze.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2.7.

W Konkursie uwzględniane są jedynie zgłoszenia zarejestrowane za pośrednictwem strony
www.wierninaturze.pl.

2.8.

Z zastrzeżeniem punktu 2.9 poniżej każdy Uczestnik może zarejestrować w ramach Konkursu dowolną
liczbę Zgłoszeń pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki wzięcia udział w Konkursie opisane w
niniejszym Regulaminie.

2.9.

Jeden Uczestnik może wygrać jedną nagrodę określonego stopnia w Konkursie, przy czym Uczestnik
będzie identyfikowany najpierw na podstawie numeru telefonu, z którego dokonał Zgłoszenia, a
następnie na podstawie podanych danych osobowych, o których mowa w punkcie 2.4 b) powyżej.
3. NAGRODY

3.1.

Nagrodę w Konkursie stanowią:
a) nagroda konkursowa I stopnia – 200 naklejek na laptopy o wartości 92,25 zł brutto za sztukę,
wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody na pokrycie podatku
dochodowego; w Konkursie przewidzianych jest 200 nagród I stopnia o łącznej wartości 20.450,00
zł brutto,
b) nagroda konkursowa II stopnia - 452 podstawek pod butelkę o wartości 43,05 zł brutto za
sztukę, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody na pokrycie podatku
dochodowego, w Konkursie przewidzianych jest 450 nagród II stopnia o łącznej wartości 21.718,60
zł brutto.

3.2.

Organizator przyznaje nagrody w 4 etapach trwających odpowiednio:
a) Etap 1 – od 01.10.2017 r. – 08.10.2017 r. (8 dni od niedzieli do niedzieli)
b) Etap 2 – od 09.10.2017 r. – 15.10.2017 r. (7 dni od poniedziałku do niedzieli)
c) Etap 3 – od 16.10.2017 r. – 22.10.2017 r. (7 dni od poniedziałku do niedzieli)
d) Etap 4 – 23.10.2017 r. – 31.10.2017 r. (9 dni od poniedziałku do wtorku)

3.3.

W każdym z ww. etapów Organizator przyznaje po 50 nagród I stopnia oraz po 113 nagród II stopnia. W
przypadku, gdy liczba Zgłoszeń będzie mniejsza od sumy nagród w danym etapie Konkursu, pozostałe
nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.
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3.4.

Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osobę trzecią ani wymienić jej na
gotówkę.

3.5.

Nagrody wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Wskazane w pkt 3.1.
nagrody pieniężne, odpowiednio 10 zł w przypadku nagród I stopnia oraz 5 zł w przypadku nagród II
stopnia, nie są wypłacane Laureatom, ale potrącane przy wydawaniu nagród na poczet należnego
podatku dochodowego. Płatnikiem podatku jest Organizator.
4. PRZYZNANIE I WYDANIE NAGRÓD

4.1

Przyznawanie nagród w poszczególnych etapach Konkursu odbywa się w terminie 7 dni od zakończenia
każdego z etapów. Komisja konkursu (zwana dalej „Komisją”) wybiera maksymalnie 163 osoby, które
przedstawiły, zgodnie z zapisem pkt 2.4 b) i 2.5, najbardziej kreatywną odpowiedź na zadanie
konkursowe. Rozwiązania zadania konkursowego zostaną umieszczone na liście laureatów od
najbardziej do najmniej konkursowego. Autorska wersja tekstu rozwiązania zadania konkursowego
powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika.

4.2

Komisja dokonując wyboru zwycięskich Zgłoszeń kieruje się, z zastrzeżeniem zapisu pkt 6.3.
następującymi kryteriami: oryginalność i atrakcyjność rozwiązania zadania konkursowego, jego
unikatowość, zgodność z obowiązującymi zasadami poprawności językowej oraz związek z tematyką
zadania konkursowego. Komisja zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze najciekawszych
rozwiązań zadania konkursowego. Ocenie podlegają jedynie rozwiązania zadania konkursowego
nadesłane zgodnie z zapisami Regulaminu.

4.3

Uczestnik, którego rozwiązania zadania konkursowego została przez Komisję nagrodzona Nagrodą,
zwany jest dalej „Laureatem”.

4.4

Każdy z Laureatów Konkursu otrzyma należną Nagrodę, pod warunkiem spełnienia postanowień
niniejszego Regulaminu.

4.5

W przypadku, gdy Laureat nie spełnia wymogów Regulaminu, zostaje usunięty z Konkursu i traci prawo
do Nagrody, a Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

4.6

Niezależnie od liczby przesłanych Odpowiedzi na pytanie konkursowe, Uczestnik Konkursu może wygrać
jedną Nagrodę.

4.7

Do Uczestników, których Zgłoszenia zostaną wybrane zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 4.1. – 4.2.
zostanie niezwłocznie wysłany SMS informujący o prawie do nagrody. W wiadomości SMS Laureat
zostanie poproszony o przesłanie pocztą, przesyłką kurierską bądź za pośrednictwem wiadomości e-mail
pod adres konkurs@wierninaturze.pl do Organizatora w ciągu 7 dni (decyduje data nadania)
następujących dokumentów i danych:
a)

kserokopii, scanu lub zdjęcia Dowodu Zakupu Produktu Objętego Konkursem, przy czym
data/godzina na Dowodzie Zakupu winna być wcześniejsza niż data/godzina dokonania
Zgłoszenia,

b)

danych osobowych w postaci: numeru telefonu komórkowego, z którego dokonano zwycięskiego
Zgłoszenia, imienia i nazwiska, adresu zamieszkania (bądź adresu korespondencyjnego),

c)

oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4.8

W przypadku braku na nadesłanej kopii dowodu zakupu wyszczególnionego zakupu Produktu Objętego
Konkursem, z zastrzeżeniem zapisu pkt 2.4.a), jak również w sytuacji, gdy data zakupu umieszczona na
nadesłanym dowodzie zakupu nie będzie zgodna z zapisem pkt 4.7. a), bądź w przypadku nieodesłania
lub odesłania niepodpisanego oświadczenia, o którym mowa powyżej, Laureat traci prawo do nagrody.

4.9

Nagrody tygodnia I i II stopnia zostaną wysłane w ciągu 21 dni liczonych od daty otrzymania od Laureata
dokumentów, o których mowa w pkt 4.7. Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską na koszt
Organizatora na adres wskazany przez Laureata na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
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4.10 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących
po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku nie podania lub zmiany danych osobowych
Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany.
4.11 Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres: KORE Sp. z o.o., ul. Topiel
23, 00-342 Warszawa z dopiskiem "Konkurs Stumbras”, co usprawni proces rozpatrywania reklamacji w
terminie do 29.12.2017 r. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres
zamieszkania, przyczynę reklamacji.
4.12 Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni, licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji do
Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie w wyżej wymienionym
terminie na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
5. INFORMACJE
5.1.

Administratorem danych osobowych jest KORE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Granowska 14, 01804 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000206537, NIP 5213290148.

5.2.

Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania nagród oraz
zawiadomienia o wyniku ewentualnych reklamacji. Dane udostępnione w zgłoszeniu lub na dalszych
etapach Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 922) wyłącznie dla celów realizacji Konkursu, w szczególności gromadzenia
zgłoszeń, przyznawania nagród, publikacji na stronie internetowej www.wierninaturze.pl informacji o
przyznaniu nagrody (tylko imię Laureata oraz miejscowość) oraz wydawania nagród Laureatom.

5.3.

Uczestnik ma prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, jak
również do kontroli przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie
danych osobowych.
6. PRAWA AUTORSKIE

6.1.

Wysyłając Zgłoszenie Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonych odpowiedzi, na zadanie
konkursowe oraz że w żaden sposób przy ich tworzeniu nie naruszył praw autorskich ani innych praw
osób trzecich. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub
osobistych osób trzecich, jak również ich dóbr osobistych w związku z tym Zgłoszeniem.

6.2.

Uczestnik udziela Organizatorowi i Fundatorowi nagród, bez wynagrodzenia, w najszerszym
dopuszczalnym przez prawo zakresie, upoważnienia do korzystania z utworu, który Uczestnik przesyła
jako Zgłoszenie, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw
majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w
chwili udzielania zezwolenia pól eksploatacji, w szczególności:
a)

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu lub ich poszczególnych elementów –wytwarzania
wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzanie do pamięci
komputera, utrwalanie i zwielokrotnianie na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na
wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń co do ilości i nakładu;

b)

w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c)

w zakresie rozpowszechniania utworu lub jego poszczególnych elementów w sposób inny niż
określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób analogowy i cyfrowy,
nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (również w
sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników
magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie
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utworów nadawanych przez inną organizację telewizyjną lub radiową, a także publiczne
udostępnianie utworów lub ich poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć Internet lub inne sieci
komputerowe, portale społecznościowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla
uniknięcia wątpliwości utwór może być w części lub w całości rozpowszechniany w formie ulotek,
gadżetów, billboardów (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pomocą
telefonów, kina, prasy.
6.3.

Organizator może usunąć dowolne Zgłoszenie, gdy stwierdzi, że Zgłoszenie:
a)
b)
c)
d)
e)

narusza polskie lub międzynarodowe normy prawne,
ma charakter erotyczny albo pornograficzny,
zawiera treść obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową,
etniczną, religijną lub filozoficzną itp.),
zawiera treść powszechnie uznaną za nieprzyzwoitą,
narusza prawa autorskie, wizerunek, dobra osobiste lub godność innych osób.

Usunięcie Zgłoszenia jest równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.wierninaturze.pl oraz w siedzibie
Organizatora.

7.2.

Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać również pod numerem infolinii 22 462 80 30
(czynnej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00).
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Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
W związku z wygraną w Konkursie „DODATKOWY MIESIĄC Z NAGRODAMI ”, organizowanym przez KORE
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-804), ul. Granowska 14, podaję swoje dane osobowe wymagane w celu
otrzymania nagrody.
Imię i nazwisko:

………………………………………………………………………………………………………………..…………………..

Adres wysyłki:

………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………..…………………..

Adres e-mail:

………………………………………………………………………………………………………………..…………………..

Numer telefonu

………………………………………………………………………………………………………………..…………………..

Oświadczam, że regulamin Konkursu „DODATKOWY MIESIĄC Z NAGRODAMI” jest mi znany. Oświadczam jednocześnie, że
podane przeze mnie dane i złożone oświadczenie są prawdziwe i ponoszę wobec KORE Sp. z o.o., ul. Granowska 14, 01-804
Warszawa z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych - KORE Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, pod adresem: ul. Granowska 14, 01-804 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu „DODATKOWY MIESIĄC Z NAGRODAMI”
zgodnie z Regulaminem Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia
udziału w Konkursie, jak również, że mam prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem wszelkich treści i utworów, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem zadania konkursowego w Konkursie „DODATKOWY MIESIĄC Z
NAGRODAMI”. Oświadczam, że przysługują mi wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do przesłanego przeze mnie
zadania konkursowego w Konkursie „DODATKOWY MIESIĄC Z NAGRODAMI ”. Treści i utwory nie naruszają w żaden sposób
przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi
autorskie prawa majątkowe do tych treści i utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, nie
udzieliłem/udzieliłam żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania ze stworzonego przeze mnie rozwiązania zadania
konkursowego, posiadam wyłączne prawo do udzielenia zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań stworzonego
przeze mnie rozwiązania zadania konkursowego.
Oświadczam, że ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność prawną wobec KORE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz wobec
MV Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń złożonych powyżej i zobowiązuję się
zwolnić KORE Sp. z o.o. oraz MV Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym
tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą wydania mi nagrody w Konkursie „DODATKOWY MIESIĄC Z NAGRODAMI ”
zgodnie z pkt 6.2 Regulaminu Konkursu przenoszę, nieodpłatnie, na MV Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie autorskie prawa
majątkowe do mojego rozwiązania zadania konkursowego na polach eksploatacji wskazanych w pkt 6.2 Regulaminu Konkursu.
W celu otrzymania nagrody należy wyrazić wszystkie powyższe zgody oraz potwierdzić treści oświadczeń, wpisując znak „X” w
puste pole przy treści tej klauzuli.

Miejscowość, data:

……………………………………………………………..………………

Czytelny, własnoręczny podpis:

……………………………………………………………..………………
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