REGULAMIN KONKURSU „ŚWIĄTECZNY SŁOIK”
Rozdział 1. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) konkursu pod nazwą „ŚWIĄTECZNY SŁOIK” („Konkurs”)określa warunki oraz zasady
Konkursu prowadzonego na stronie internetowej http://wloclawekketchup.pl/.
2. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród jest „MGD” – GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, przy ul.
Legionów 37, 34-100 Wadowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000271001, NIP 551-17-02-355, (dalej:
„Organizator”).
3. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na stronie internetowej http://wloclawekketchup.pl/ .
4. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:
a) „Komisja Konkursowa” – Komisja powołana przez Organizatora w celu rozstrzygania wątpliwości związanych
z Konkursem oraz oceny zgłoszeń konkursowych; Komisja Konkursowa jest złożona z trzech osób będących
przedstawicielem Organizatora; informacja o składzie Komisji może być przekazana na życzenie Uczestnika drogą
mailową lub listownie;
b) „Konkurs” – akcja mająca na celu promowanie marki Włocławek, w szczególności angażowanie użytkowników strony
internetowej http://wloclawekketchup.pl/, opisana niniejszym Regulaminem, pod nazwą „ŚWIĄTECZNY SŁOIK ” w
okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu;
c) „Strona konkursowa” – strona www http://wloclawekketchup.pl/
d) „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania wskazane w rozdz. 2 ust. 3
Regulaminu;
e) „Zwycięzca” – Uczestnik, który zdobył Nagrodę:
f) „Nagroda” - nagroda opisana w rozdz. 5 ust. 4 i 5 Regulaminu;
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, loterią fantową lub loterią promocyjną, której
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 612, ze zm.).

Rozdział 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie.
1. Udział w Konkursie oraz udostępnianie danych, związane z uczestnictwem w Konkursie jest dobrowolne.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich najbliższych rodzin oraz osoby biorące
bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin tj. małżonkowie,
dzieci, rodzice, rodzeństwo, powinowaci pierwszego i drugiego stopnia, a także osoby pozostające we wspólnym
gospodarstwie domowym.
3. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które:
a)
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
b)
nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych lecz ukończyły lat 13 i posiadają zgodę przedstawiciela
ustawowego na udział w Konkursie – w przypadku tych Uczestników okazanie zgody przedstawiciela ustawowego
będzie warunkiem wydania nagrody;
4. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą akceptacji Regulaminu, uruchomienia Strony konkursowej udostępnionej
przez Organizatora, odpowiedzi na pytanie konkursowe, podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail.
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Rozdział 3. Zasady i przebieg konkursu.
1. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 16.12.2016 r. do 24.12.2016 r. do godz.
23:59 CET w podziale na 9 etapów:
a. I etap: 16.12.2016 – 16.12.2016 do godziny 23:59
b. II etap: 17.12.2016 – 17.12.2016 do godziny 23:59
c. III etap: 18.12.2016 – 18.12.2016 do godziny 23:59
d. IV etap: 19.12.2016 – 19.12.2016 do godziny 23:59
e. V etap: 20.12.2016 – 20.12.2016 do godziny 23:59
f.
VI etap: 21.12.2016 – 21.12.2016 do godziny 23:59
g. VII etap: 22.12.2016 – 22.12.2016 do godziny 23:59
h. VIII etap: 23.12.2016 – 23.12.2016 do godziny 23:59
i.
IX etap: 24.12.2016 – 24.12.2016 do godziny 23:59
2. Na początku Konkursu publikowana jest informacja z wyznaczeniem zadania konkursowego.
3. Warunkiem klasyfikacji do zdobycia nagrody jest uruchomienie strony konkursowej, odnalezienie elementu świątecznego na
rycinie znajdującej się na stronie www.wloclawekketchup.pl i poprawne wypełnienie zgłoszenia.
4. Do Konkursu można przystąpić w dowolnym momencie trwania Konkursu.
5. Dane Zwycięzców Konkursu obejmujące imię Uczestników oraz zgłoszoną pracę, będą publikowane na Stronie
konkursowej w zakładce Konkurs.

Rozdział 4. Zadanie konkursowe.
1. Zadanie konkursowe polega na odnalezieniu elementu świątecznego na rycinie znajdującej się na stronie
www.wloclawekketchup.pl i odpowiedzi na zadanie konkursowe z użyciem dwóch haseł zamieszczonych przez
Organizatora w danym etapie Konkursu. Zamieszczona odpowiedź powinna być oryginalna, stworzona przez Uczestnika.
2. Uczestnik może udzielić nieograniczoną ilość zgłoszeń w Konkursie i tym samym zrealizowanych Zadań konkursowych.
3. Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę w całym Konkursie, niezależnie od tego ile razy zrealizował Zadanie
konkursowe.
4. Zgłoszenia Uczestników do udziału w Konkursie przyjmowane są poprzez aplikację konkursową na stronie
http://wloclawekketchup.pl/
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego i odmowy jego
publikacji w przypadku:
a. zawarcia w Zadaniu konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych,
religijnych lub treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami;
b. zawarcia w Zadaniu konkursowym treści reklamowych, dotyczących innego produktu niż ketchup marki
Włocławek;
c. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich;
d. gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania konkursowego i jego wszystkich
elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.
6. Kryterium decydującym o zdobyciu Nagrody jest zgłoszenie najbardziej: „oryginalnych”, „pomysłowych” i „kreatywnych” oraz
zgodnych z tematem Konkursu odpowiedzi w zgłoszeniu w realizacji Zadania konkursowego poprzez aplikacje konkursową.
7. Zwycięzcy wybrani zostaną w Konkursie przez Komisję Konkursową na podstawie ww. kryteriów.

Rozdział 5. Zwycięzcy i Nagrody.
1. Nagrodami w Konkursie są nagrody wskazane w Rozdziale 5 punkt 4.
2. Nagrody przyznawane są po zakończeniu każdego etapu Konkursu.
3. Zwycięzcami wśród Uczestników zostaje 9 (słownie: dziewięć) osób, które zgłosiło najbardziej oryginalne, pomysłowe,
kreatywne i zgodne z tematem Konkursu odpowiedzi w aplikacji konkursowej na stronie http://wloclawekketchup.pl/ w
okresie trwania Konkursu.
4. Nagrodą w każdym etapie jest:
a. Kultowy zestaw Włocławka – brandowana czapka, bluza i szalik oraz zgrzewka (10 szt.) ketchupu w słoiku
Włocławek 200g – każdy o wartości 158,91 zł(słownie: sto pięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt
jeden groszy) brutto
5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W przypadku osób nieposiadających
pełnej zdolności do czynności prawnych, warunkiem wydania nagrody będzie przedstawienie pisemnej zgody opiekuna
prawnego na udział w Konkursie.
6. Nagrody będą przyznawane w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po zakończeniu każdego etapu Konkursu.
7. Wysyłka nagród do zwycięzców będzie realizowana od dnia 09.01.2017.
8. Imiona i prace Zwycięzców będą opublikowane na stronie http://wloclawekketchup.pl/
9. Zwycięzcy Konkursu wyłonieni we wszystkich etapach Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o fakcie
przyznania nagrody pocztą elektroniczną na adres mailowy podany podczas przystąpienia do Konkursu w terminie 5
(pięciu) dni roboczych od dnia zakończenia ostatniego etapu Konkursu oraz poproszeni o przesłanie do Organizatora drogą
elektroniczną na adres: kontakt@wloclawekketchup.pl swoich danych osobowych (w celu przekazania i rozliczenia nagrody:
imię, nazwisko, adres zamieszkania, rozmiar ubrania, adres do korespondencji, PESEL, nr telefonu).
10. Jeżeli Organizator nie będzie w stanie skontaktować się ze Zwycięzcą z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy (podanie
niepoprawnych danych kontaktowych) lub nie otrzyma w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni odpowiedzi na przesłane, zgodnie
z Rozdziałem 5 punkt 9 Regulaminu, powiadomienie o wygranej, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania
Nagrody. Zwycięzca może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 3 (słownie: trzech) dni od otrzymania
powiadomienia o wygranej.
11. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Zwycięzca nie może zastrzec
szczególnych właściwości Nagrody. Nagroda może zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
12. W wypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody, Zleceniodawca nie będzie zobowiązany do przekazania
Nagrody, w tym do przekazania jej innym Uczestnikom.

Rozdział 6. Prawa i obowiązki Organizatora.
1. Organizator zastrzega sobie w terminie do dnia ogłoszenia wyników prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie
Uczestnika:
a)
naruszającego postanowienia Regulaminu,, w tym Uczestnika, który zgłosił Zadanie konkursowe
podlegające wykluczeniu na podstawie Rozdziału 4 punkt 5 Regulaminu,

b)
którego działania w ramach Konkursu godzą w wizerunek i/lub dobre imię Organizatora lub markę Ketchup
Włocławek (np. zawarcie w Zadaniu konkursowym treści dyskredytujących Organizatora lub Ketchup Włocławek),
c)
zakłócającego funkcjonowanie procesów przetwarzania lub gromadzenia danych w aplikacji konkursowej.
2. Jeśli któryś ze Zwycięzców zostanie wykluczony przez Organizatora, Zwycięzca taki traci prawo do Nagrody, a Komisja
Konkursowa dokonuje wyboru innego Zwycięzcy na zasadach opisanych w Rozdziale 5, spośród Uczestników
spełniających kryteria niniejszego Regulaminu.
3. Informacja o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Konkursie zostanie przekazana Uczestnikowi pocztą elektroniczną.
4. Zwycięzcy Konkursu przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do zgłoszonych
odpowiedzi w ramach Zadania Konkursowego, a także wszelkich utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, będących składnikami zgłoszenia konkursowego, w sytuacji gdy ich odpowiedzi
zostaną nagrodzone, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji:
a. wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, publikacja w Internecie, w tym
także na stronach www Organizatora i stronach www marki Włocławek, na profilach Włocławek w mediach
społecznościowych.
b. publikowanie, publiczne odtwarzanie i przedrukowywanie na materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora
Konkursu, wykorzystywanych w ramach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
5. Przekazanie przez Zwycięzcę Konkursu praw autorskich w zakresie wskazanym powyżej następuje w zamian za otrzymaną
Nagrodę w Konkursie.
6. Na żądanie Organizatora przeniesienie praw autorskich lub udzielenie licencji zostanie potwierdzone przez Uczestnika
Konkursu na piśmie.

Rozdział 7. Dane osobowe.
1. Administratorem danych Konkursu prowadzonego w ramach Strony konkursowej jest Organizator. Dane zbierane są w
związku z realizacją i rozstrzygnięciem Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, adres e-mail, a w przypadku zwycięstwa w Konkursie również nazwisko,
adres zamieszkania, rozmiar ubrania, adres do korespondencji, PESEL) będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U, z 2014 r., poz. 1182 ze
zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłonienia Zwycięzców i przekazania im nagród oraz rozliczenia
Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi udział w Konkursie lub odebranie
Nagrody.
3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.) Uczestnik Konkursu może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych i promocyjnych Organizatora.
4. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
Uczestnik Konkursu może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Organizatora za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na podany adres e-mail. Uczestnik konkursu może w każdej chwili
zrezygnować z otrzymywania informacji wysyłając wiadomość na adres konkurs@wloclawekketchup.pl
5. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania
ich przetwarzania.

Rozdział 8. Reklamacje.
1. Reklamacje dotyczące Konkursu można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora, pocztą elektroniczną na
adres: konkurs@wloclawekketchup.pl lub składać osobiście w siedzibie Organizatora.
2. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Komisję Konkursową Organizatora.
3. Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o wyniku postępowania reklamacyjnego pisemnie lub pocztą
elektroniczną (w zależności od sposobu złożenia reklamacji) w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji do
Organizatora.

Rozdział 9. Postanowienia końcowe.
1. Informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter
pomocniczy, natomiast zakres uprawnień i obowiązków Uczestnika i Organizatora określa Regulamin.
2. Obowiązująca wersja Regulaminu będzie dostępna:
a)
w
siedzibie
Organizatora
Konkursu:
przy
ul.
Legionów
37,
34-100
Wadowice
b)
na stronie http://wloclawekketchup.pl/.
3. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem:
a)
drogą elektroniczną na adres: konkurs@wloclawekketchup.pl b)
pisemnie: ul. Legionów 37, 34-100
Wadowice
.

