REGULAMIN KONKURSU
„BAJECZNA EKIPA - zgadnij kto to!”

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „BAJECZNA EKIPA zgadnij kto to!” , zwany dalej Konkursem. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, na profilu spółki Chata Polska Spółka Akcyjna w serwisie Facebook.com:
https://www.facebook.com/chatapolskasklepy, dla użytkowników tego serwisu.
1.

II.

Organizatorem konkursu jest Chata Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznań, NIP: 7811530244, KRS: 0000039846, zwana dalej
Organizatorem.

PRZEDMIOT KONKURSU

1.

Przedmiotem konkursu jest polubienie postu konkursowego i umieszczenie przez użytkownika
(uczestnika Konkursu) komentarza do postu konkursowego na profilu Organizatora znajdującego
się na Facebooku, który to komentarz zawierał będzie odpowiedź na pytanie zadane w poście
konkursowym w formie wierszyka / rymowanki przedstawiającego bohatera bajki DreamWorks
(dalej „zadanie”).

2.

Zadanie należy wykonać w okresie od dnia 22.11.2017 do dnia 26.11.2017 roku do godziny 23:59.

3.

Przystępując do Konkursu i wykonując zadanie uczestnik Konkursu, który zdobędzie nagrodę
(zwycięzca), wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Organizatora praw autorskich
majątkowych do wierszyka / rymowanki, jaki zawarł w komentarzu do postu konkursowego, na
wszelkich polach eksploatacji wynikających z przepisów ustawy Prawo autorskie, a w szczególności
do wykorzystywania go przez Organizatora w materiałach reklamowych i marketingowych (np.
gazetkach i innych wydaniach papierowych np. w Internecie m.in. na stronach internetowych,
innych mediach, w tym w Internecie, a nadto przekazywania praw majątkowych do wierszyka /
rymowanki na rzecz osób (podmiotów) trzecich.

III.

UCZESTNICY KONKURSU

1.

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, które są użytkownikami serwisu Facebook.

2.

Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Chaty Polskiej S.A. oraz podmiotów powiązanych
z Chatą Polską S.A. w rozumieniu art. 4 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek
handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037), osoby współpracujące na podstawie stosunku
cywilnoprawnego z Organizatorem lub ww. podmiotami powiązanymi i/lub członkowie
najbliższych rodzin tych osób. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą
prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. Zgłaszając
i biorąc udział w konkursie uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu i wyraża
zgodę na jego treść.

3.

Nagrodę uzyska ten uczestnik Konkursu, który wykona całe zadanie i którego wierszyk /
rymowankę komisja konkursowa Organizatora uzna za najciekawszy, o ile uczestnik Konkursu
spełni również inne warunki Konkursu wynikające z Regulaminu.

4.

Przez przystąpienie do konkursu uczestnik wyraża zgodę na warunki konkursu określone w
niniejszym Regulaminie, oświadcza, że spełnia warunki uczestnictwa w konkursie w tym
potwierdza, że ukończył lat 18 i zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu a także
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych *osobowych w zakresie określonym w niniejszym
Regulaminie.

5.

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe
przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji
Konkursu i uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie na potrzeby
niniejszego Konkursu. Na potrzeby przekazania nagród koniecznymi danymi są: imię i nazwisko,
adres zamieszkania, pesel laureata.

IV.
1.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Organizator. W skład Jury
wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora, przy czym członkowie Jury oceniając odpowiedzi
konkursowe będą kierować się estetyką i oryginalnością treści podanych odpowiedzi.

2. Konkurs trwa od dnia 22.11.2017 do dnia 26.11.2017 roku do godziny 23:59.
4.

Zgłoszone do Konkursu odpowiedzi nie mogą zawierać zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w
jakikolwiek sposób godzić w uczucia innych. Takie odpowiedzi nie będą uwzględniane przez
komisję konkursową.

5.

Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach
serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie,
są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się
takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego pracę z Konkursu.

6.

Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników na Facebook fanpage) nastąpi do dnia
29.11.2017 roku.

7.

Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi
Facebook.com) zostaną opublikowane w serwisie Facebook.com na profilu Chata Polska przez
osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

8.

Laureaci konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki nagrody drogą pocztową wysyłając
swój adres w formie prywatnej wiadomości poprzez serwis Facebook. Koszty wysyłki nagrody
ponosi Organizator. Nagroda zostanie wysłana najpóźniej do dnia 08.12.2017 roku.

V.

NAGRODY

1. W konkursie przewidziano 3 (trzy) nagrody, po 1 sztuce wysyłanej losowo dla laureatów w
postaci:
• kulistej Maskotki DreamWorks – Shrek o średnicy ok 15 cm (cena detaliczna 39,99 zł).
• kulistej Maskotki DreamWorks – Mruk o średnicy ok 15 cm (cena detaliczna 39,99 zł).

•

kulistej Maskotki DreamWorks – Kung Fu Panda o średnicy ok 15 cm (cena detaliczna
39,99 zł).

Wartość rzeczywista nagrody jest wyższa niż jego cena detaliczna i obejmuje również kwotę
pieniężną stanowiącą równowartość 10% ceny detalicznej - tytułem podatku dochodowego od
osób fizycznych (PIT), którą pokrywa Organizator za laureata otrzymującego garnek. Podatek ten
w kwocie 4 zł Organizator przekazuje do właściwego urzędu skarbowego.
2.

Zwycięzca konkursu (laureat) ma prawo do zrzeczenia się prawa do nagrody. Nagroda nie podlega
wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. Nagroda zostanie przesłana Zwycięzcy za pośrednictwem
kuriera lub poczty na adres wskazany przez uczestnika konkursu. Zobowiązanie Organizatora do
przekazania nagrody wskazanej w niniejszym regulaminie, obejmuje tylko i wyłącznie terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez
Organizatora działania firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej S.A.

VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania
zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania
zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.

3.

W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator ma prawo wykluczyć go na
każdym etapie Konkursu.

4.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

5.

Niniejszy regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.chatapolska.pl

6.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym
Regulaminie.

7.

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu serwisu Facebook.com

8.

Uczestnik niniejszym zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności.

9.

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis
Facebook ani z nim związany.

10. Organizator jest - w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst

jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926.) - administratorem danych osobowych uczestników
zebranych w trakcie Konkursu. Dane osobowe uczestników będą zbierane i przetwarzane zgodnie
ze wskazaną wyżej ustawą przez Organizatora Konkursu w celu wydania Nagród i rozliczenia
Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania. Podanie danych konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

