REGULAMIN KONKURSU
„Bądź aktywny z Magnetic”
Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia i warunki
uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą „Bądź aktywny z Magnetic” (dalej
„Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul.
Równoległej 4a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy, pod numerem KRS: 00000338509, NIP: 521-31-41-885, kapitał zakładowy w
wysokości 1 635 175,00 PLN opłacony w całości (dalej „Organizator”).
3. Konkurs realizowany jest na zlecenie PPHU MILLANO Sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie
(62-081), przy ul. Wysogotowskiej 15, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000081433, NIP: 7771004608 (dalej „PPHU
MILLANO”).
4. Konkurs odbywa się od dnia 29.03.2016 do dnia 08.04.2016 r. (jest to ostatni dzień
wysyłania zgłoszeń do Konkursu) (dalej „Okres Konkursu”). Okres Konkursu nie

obejmuje wydania nagród i procedury reklamacyjnej.
5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
6. Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) przyznania
nagród, o których mowa w pkt. 18 poniżej na warunkach określonych w Regulaminie.
7. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów
Biedronka.
8. Celem konkursu jest wybranie najciekawszych odpowiedzi na zadanie konkursowe: „Podaj
swój sposób na aktywny styl życia.” (dalej „Odpowiedź”).
9. Warunkiem udziału w Konkursie jest uprzednie zapoznanie się przez Uczestnika z treścią
Regulaminu oraz jego akceptacja oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

Uczestnicy
10. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która
nabywa produkty, o których mowa w pkt 13 Regulaminu jako konsument w rozumieniu art.
22¹ Kodeksu Cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

(dalej

„Uczestnik”).
11. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz pracownicy Działu
Marketingu Jeronimo Martins Polska S.A., tj. osoby zatrudnione na podstawie umowy o
pracę jak i umowy cywilnoprawnej np. umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług oraz
osoby będące małżonkiem, zstępnym, wstępnym lub rodzicem pracownika/pracowników
Organizatora lub Działu Marketingu Jeronimo Martins Polska S.A.
12. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.

Zgłoszenie do Konkursu
13. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika jest dokonanie w Okresie
Konkursu jednorazowego zakupu produktów marki „Magnetic” w sklepie sieci Biedronka
(dalej "Produkt”), wśród których musi się znaleźć Produkt będący czekoladą bez cukru, za
łączną kwotę minimum 10 PLN, potwierdzonego na jedyny dowodzie zakupu w postaci
paragonu fiskalnego oraz dokonanie zgłoszenia do udziału w Konkursie (dalej
„Zgłoszenie") poprzez:

a.

prawidłowe wypełnienie i przesłanie do Organizatora, najpóźniej do dnia 08.04.2016
roku, formularza znajdującego się na stronie internetowej Konkursu pod adresem
www.magnetic-konkursy.pl (dalej „Formularz”). Prawidłowe wypełnianie
Formularza przez Uczestnika polega na:
o

wpisaniu numeru paragonu fiskalnego, potwierdzającego jednorazowy zakup
Produktów w sklepie sieci „Biedronka” za łączną kwotę co najmniej 10 PLN, w tym
czekolady bez cukru (na paragonie fiskalnym opisany jako „numer systemowy”),
oraz daty dokonanych zakupów,

o

podaniu swoich, danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu,
tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu komórkowego,

o

wpisaniu Odpowiedzi na zadanie konkursowe, przy czym łączny tekst musi się
ograniczać do 2000 znaków ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi,

o

zaakceptowaniu Regulaminu Konkursu poprzez odznaczenie właściwego miejsca
w Formularzu,

o

wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych poprzez
odznaczenie właściwego miejsca w Formularzu.

lub
b. przesłanie wiadomości tekstowej SMS zawierającej w swojej treści: prefiks Magnetic
(pisane małymi lub wielkimi literami) oraz Odpowiedź na numer 71051. Przykład
wiadomości SMS: „Magnetic.Odpowiedź”. Poszczególne treści wiadomości SMS
mogą być oddzielone spacją, dowolnym znakiem interpunkcyjnym. Koszt przesłania
SMS-a wynosi 1 zł netto plus podatek VAT (1,23 zł z VAT) niezależnie od operatora.
Podany koszt dotyczy wiadomości SMS zawierającej nie więcej niż 160 znaków
(włącznie

z

prefiksem,

ze

spacjami

oraz

znakami

interpunkcyjnymi),

z

zastrzeżeniem, że w przypadku użycia w treści wiadomości SMS przynajmniej
jednego polskiego znaku, podany koszt liczony jest za wiadomość SMS zawierającą
nie więcej niż 70 znaków. Opłata w wysokości 1,23 zł brutto jest pobierana
niezależnie od tego, czy Zgłoszenie udziału w Konkursie jest prawidłowe czy też nie.
W przypadku, gdy ilość znaków w wiadomości SMS z Odpowiedzią przekroczy liczbę
160 lub 70 znaków, zostanie naliczona kolejna opłata (1,23 zł z VAT) za każdą
następną rozpoczętą wiadomość SMS. Koszt przesłania wiadomości SMS ponosi
Uczestnik. Wiadomość SMS należy przesłać przy użyciu telefonu komórkowego za
pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich
zasobów numeracji, w Konkursie nie są uwzględniane wiadomości SMS przesyłane
za pomocą Internetu lub z użyciem programów lub robotów komputerowych.
Dokonanie Zgłoszenia jest potwierdzane zwrotną wiadomością SMS na numer
telefonu, z którego zostało wysłane Zgłoszenie. Koszt zwrotnej wiadomości SMS
ponosi Organizator. Szczegółowe zasady naliczania opłaty za wiadomości SMS oraz
zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.
14. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginalny dowód lub dowody zakupu potwierdzające
dokonanie zakupu Produktu w sklepie sieci „Biedronka” za kwotę co najmniej 10 PLN, w
tym czekolady bez cukru, w formie paragonu fiskalnego, ponieważ Organizator może
poprosić o jego /ich dostarczenie / przesłanie w celu weryfikacji.
15. Dokonanie przez Uczestnika prawidłowego Zgłoszenia, zostanie potwierdzone przez
Organizatora

za

pośrednictwem

wiadomości

SMS

wysłanej

na

numer

telefonu

komórkowego podany w Zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 13 lit a) Regulaminu lub w
przypadku Zgłoszenia, o którym mowa w pkt 13 lit b) Regulaminu za pośrednictwem
wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego z którego nadano wiadomość
SMS z Odpowiedzią o treści: „Dziękujemy za zgłoszenie w Konkursie” lub podobnej.
16. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby
przesłanych Zgłoszeń.
17. Uczestnik Konkursu przesyłając Zgłoszenie do udziału w Konkursie, oświadcza że przesłana
przez niego w Zgłoszeniu Odpowiedź jest wynikiem jego indywidualnej pracy twórczej oraz,
że przysługują mu nieograniczone prawa do Odpowiedzi, co oznacza, że Odpowiedź nie
narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, a w przypadku gdy,
Odpowiedź przesłana przez Uczestnika będzie naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich,
Uczestnik zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich skierowanych
przeciwko Organizatorowi.

Nagrody
18. W Konkursie zostanie przyznanych 10 nagród w postaci: vouchera na trzydniowe pobyty
(dwie doby hotelowe) dla dwóch osób w Hotelu Bryza w Juracie, o wartości 1400 zł brutto
(słownie: tysiąc czterysta zł) każdy (dalej „Nagroda”).
Voucher uprawnia do: 2 noclegów w pokoju 2-0s0bowym ze śniadaniem, 2 obiadokolacji
dla 2 osób, korzystania z kompleksu SPA: basen, sauna sucha, łaźnia parowa, siłownia,
korzystania z parkingu dozorowanego. Vouchery mogą być wykorzystane do 30.12.2016 r. z
wyłączeniem okresu od 10.07.2016 r. do 21.08.2016 r. Niezbędna jest wcześniejsza
rezerwacja. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu oraz powrotu z Hotelu Bryza w
Juracie.
19. Do każdej Nagrody przypisane jest dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 11,11 %
wartości Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych (dalej „Świadczenie Dodatkowe”).
20. Przychód uzyskany z tytułu Nagród uzyskanych w ramach Konkursu podlega
opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości Nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1
pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz. U. z
2012 r. poz. 361 ze zm.).
21. Płatnikiem podatku, o którym mowa powyżej w pkt 20 powyżej jest Organizator. Przed
wydaniem Nagrody Organizator pobierze od każdego Zwycięzcy Konkursu kwotę podatku i

odprowadzi ją na konto właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z przepisami prawa
podatkowego. Kwota podatku zostanie pobrana z kwoty Świadczenia Dodatkowego, o
którym mowa w pkt 19 Regulaminu.
22. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną, ani
na inną nagrodę.

Rozstrzygnięcie Konkursu i przekazanie Nagród
23. Wyboru najciekawszych Odpowiedzi i przyznania Nagród dokona komisja konkursowa,
powołana przez Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”).
24. W skład Komisji Konkursowej nie wchodzą pracownicy Jeronimo Martins Polska S.A.
25. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
a.

nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu,

b.

rozstrzygnięcie Konkursu,

c.

ogłoszenie listy zwycięzców Konkursu,

d.

prowadzenie postępowań reklamacyjnych.

26. Komisja Konkursowa spośród otrzymanych Odpowiedzi wybierze łącznie 15 Odpowiedzi
przesłanych przez Uczestników, które Komisja Konkursowa oceni najwyżej, z których 10
Uczestników, którzy przesłali Odpowiedzi uznane przez Komisję Konkursową jako najlepsze
otrzyma prawo do Nagrody (dalej: „Zwycięzcy Konkursu”), zaś kolejnych 5 Uczestników,
zostanie umieszczonych na liście rezerwowej (dalej: „Lista Rezerwowa”). Przy ocenie
Odpowiedzi Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności ich oryginalność,
kreatywność i pomysłowość.
27. Rozstrzygnięcie Konkursu, tj. wybór Zwycięzców Konkursu oraz Listy Rezerwowej nastąpi
najpóźniej do dnia 06.05.2016 r.
28. Organizator, niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu, poinformuje Zwycięzców Konkursu
o uzyskaniu prawa do Nagrody telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu podany w
Zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 13 lit a) Regulaminu lub na numer telefonu komórkowego
z którego nadano wiadomość SMS z Odpowiedzią w przypadku Zgłoszenia, o którym mowa
w pkt 13 lit b) Regulaminu. Organizator podejmuje trzy próby połączenia telefonicznego ze
Zwycięzcą Konkursu. Przez nieudaną próbę połączenia ze Zwycięzcą Konkursu rozumie się:
nieodebranie połączenia, przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak
możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem,

wyłączony aparat telefoniczny). Każda próba połączenia ze Zwycięzcą Konkursu jest
wykonywana w innym dniu w godzinach od 8:00 do 16:00. Jeżeli nie powiodą się trzy próby
połącznie telefonicznego z Zwycięzcą Konkursu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do
Nagrody, a Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi z Listy Rezerwowej.
29. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do współpracy z Organizatorem w zakresie
niezbędnym do wydania Nagrody, w tym do przekazywania wskazanych przez Organizatora
informacji – Imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy operatora
korzystającego z polskich zasobów numeracji, numer PESEL oraz kopii dowodu zakupu
Produktu, na podstawie którego dokonano Zgłoszenia. Zwycięzca Konkursu w terminie 5
dni od rozmowy telefonicznej o której mowa w pkt 28 powyżej zobowiązany jest wysłać na
adres e-mail Organizatora konkurs-magnetic@cursor.pl dane wskazane powyżej oraz
zdjęcie dowodu zakupu Produktu. Organizator będzie weryfikował dowody zakupu
Produktu na podstawie ich numerów oraz zawartości (tj. data, lista produktów). Jeżeli
Zwycięzca Konkursu w terminie wskazanym powyżej nie prześle do Organizatora wszystkich
wymaganych informacji lub nie prześle zdjęcia dowodu zakupu Produktu na podstawie
którego dokonano Zgłoszenia, Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody, a Nagroda
zostanie przyznana Uczestnikowi z Listy Rezerwowej.
30. Organizator może wykluczyć z Konkursu tj. pozbawić prawa do uzyskania Nagrody
Uczestnika, który w ramach uczestnictwa narusza postanowienia Regulaminu, obowiązujące
przepisy prawa lub prawa innych Uczestników. Dotyczy to w szczególności Uczestników
podających nieprawdziwe dane w ramach Formularza.
31. W przypadku utraty prawa do Nagrody lub rezygnacji z niej, wymagającej dla swojej
ważności stosownego oświadczenia Uczestnika w formie pisemnej, Organizator przyzna
Nagrodę Uczestnikowi z Listy Rezerwowej. Postanowienia pkt. 28 -29 Regulaminu stosuje się
odpowiednio.
32. Nagrody zostaną przesłane na adresy Zwycięzców Konkursu, przesyłką kurierską, najpóźniej
do 20.06.2016 r.
Reklamacje
33. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa
odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące
konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, Uczestnik ma prawo zgłaszać
do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.

34. Reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać pisemnie na adres Organizatora, listem
poleconym z dopiskiem „Bądź aktywny z Magnetic” lub za pośrednictwem wiadomości
email na adres: konkurs-magnetic@cursor.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać
dokładne dane personalne Uczestnika, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz
wskazanie przyczyny reklamacji.
35. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora
(włączając w to wysyłkę listu zawierającego zawiadomienie Uczestnika o wyniku
reklamacji). Odpowiedź zostanie przekazana Uczestnikowi niezwłocznie po rozpatrzeniu
reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w ramach Formularza lub
reklamacji (jeżeli są różne).
36. Procedura reklamacyjna nie pozbawia Uczestnika realizowania swoich praw na drodze
sądowej.

Dane osobowe
37. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych w trakcie Konkursu (dalej
„Dane osobowe”) jest PPHU MILLANO.
38. Przetwarzanie

Danych

osobowych

na

potrzeby

Konkursu

zostało

powierzone

Organizatorowi, zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
39. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) w
celach związanych z Konkursem, w tym z jego przeprowadzeniem, wyłonieniem Zwycięzców
Konkursu oraz przekazaniem (przesłaniem) Nagród, a także postępowaniem reklamacyjnym
oraz rozliczeniem podatku od Nagród.
40. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie
lub otrzymania Nagrody. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich Danych
osobowych i ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
Postanowienia końcowe
41. Regulamin Konkursu udostępny jest na stronie internetowej www.magnetic-konkursy.pl , w
siedzibie Organizatora oraz na stronie www.biedronka.pl.

42. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
43. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną grą losową przewidzianą w
ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 612).
44. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

Opłaty za SMS naliczane są w poniższy sposób:
bez polskich znaków

Ilość znaków w SMS
tym spacje)

(w Ilość zbilingowanych SMS

Łączny koszt SMS

1 – 160

1 szt.

1,23 zł z VAT

161 – 306

2 szt.

2,46 zł z VAT

307 – 459

3 szt.

3,69 zł z VAT

460 – 612

4 szt.

4,92 zł z VAT

i dalej odpowiednio według powyższego schematu

z polskimi znakami
Ilość znaków w SMS
tym spacje)

(w Ilość zbilingowanych SMS

Łączny koszt SMS

1 – 70

1 szt.

1,23 zł z VAT

71 – 134

2 szt.

2,46 zł z VAT

135 – 201

3 szt.

3,69 zł z VAT

202 – 268

4 szt.

4,92 zł z VAT

i dalej odpowiednio według powyższego schematu

