REGULAMIN KONKURSU
„SPOSÓB NA NIEZAPOMNIANE WALENTYNKI”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem Konkursu pod nazwą „Sposób na niezapomniane Walentynki” jest promocja marki
„Pijalnie Czekolady E.Wedel”.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie
prowadzonym pod nazwą „Sposób na niezapomniane Walentynki” (zwanym dalej
„Konkursem”).
3. Organizatorem Konkursu i przyrzekającym nagrodę za oznaczone w Regulaminie czynności w
rozumieniu z art. 919 kodeksu cywilnego jest „Infinity Group” sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
15-399 przy ul. Składowej 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Białegostoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000254215, NIP: 542-29-71-160, , adres e-mail:biuro@infinity-group.pl (zwana dalej
„Organizatorem”). Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Konkurs nie jest organizowany,
wspierany ani sponsorowany przez serwis Facebook.com.
4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu
internetowego: www.facebook.com.
5. Konkurs prowadzony jest od dnia 7 lutego 2014 roku, od chwili umieszczenia na profilu do dnia 9
lutego 2014 roku do godziny 24.00. („Termin Konkursu”).
§2
ZASADY KONKURSU
I ZADANIE KONKURSOWE
1.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych oraz osoba, która ukończyła 13 lat i uzyskała zgodę rodzica lub innego opiekuna
prawnego na uczestnictwo w Konkursie.

2.

W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora oraz następujących
podmiotów: „LOTTE Wedel” sp. z o.o. z siedzibą Warszawie oraz „Pijalnie Czekolady” sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie oraz członkowie ich najbliższej rodziny, tj wstępni, zstępni, rodzeństwo,
małżonek oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników,
tj. nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres korespondencyjny będą przetwarzane przez
Administratora w celu: przeprowadzenia niniejszego Konkursu, wydania nagród, publikacji
Zwycięzców w serwisie Facebook.com oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnikom
przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.

4.

Uczestnikami mogą zostać osoby, które są użytkownikami
www.facebook.com posiadające na tym serwisie aktywne konto.

5.

Aby zostać Uczestnikiem należy w Terminie Konkursu łącznie spełnić następujące warunki:

strony

internetowej

a) zostać fanem profilu www.facebook.com/PijalnieCzekolady na Facebooku (zwanym dalej
„Profilem”) poprzez kliknięcie na ikonę z napisem „lubię to”,
b) zapoznać się z niniejszym Regulaminem dostępnym w opublikowanej treści posta
konkursowego po kliknięciu na wskazany tam link,
6.

Zadanie konkursowe polega na udzieleniu na Profilu w Terminie Konkursu jednej, najlepszej i
najciekawszej, odpowiedzi w postaci komentarza pod postem konkursowym na następujące
pytanie konkursowe: „JAKI JEST TWÓJ SPOSÓB NA NIEZAPOMNIANE
WALNETYNKI?”(zwane dalej „Zadaniem konkursowym”).

7.

Odpowiadając na Zadanie konkursowe Uczestnik oświadcza również, że:
- jest ono wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
- Uczestnikowi przysługują do Zadania konkursowego nieograniczone majątkowe prawa
autorskie,
- publikacja Zadania konkursowego nie stanowi naruszania powszechnie obowiązującego prawa
oraz praw osób trzecich.

8.

Organizator ma prawo usunąć Zadanie konkursowe, które:
- zawiera wulgaryzmy, treści obraźliwe, obsceniczne, pornograficzne lub treści sprzeczne z
prawem,
- naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności: dobra osobiste i prawa autorskie oraz
prawo do ochrony wizerunku.

9.

W terminie 2 dni po upływie Terminu Konkursu spośród wszystkich nadesłanych Zadań
konkursowych, powołana w tym celu przez Organizatora trzy osobowa Komisja Konkursowa
wybierze 30 Uczestników, którzy przesłali najlepsze i najciekawsze Zadania Konkursowe i
uzyskali Nagrody, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Konkursu (zwani dalej
„Zwycięzcami”). Każdy z Uczestników może otrzymać tylko jedną Nagrodę.

10. Kryteria wyboru najlepszego i najciekawszego Zadania konkursowego przez Komisję
Konkursową to: oryginalność, kreatywność, poprawność językowa.
11. Komisja Konkursowa może nie przyznać nagród lub przyznać w mniejszej liczbie niż
przewidziana przez Organizatora w przypadku niespełnienia kryteriów wyboru przez zgłoszone
do Konkursu Zadanie konkursowe.

1.

§3
NAGRODY ORAZ ICH WYDANIE
Nagrodami w Konkursie są:

- 30 szt. Voucherów o wartości 50 zł każdy na cały asortyment z czekoladowego sklepu lub
karty menu (zwane dalej „Nagrodami).
Nagrody można wykorzystać w terminie do dnia 11.05.2014 w Pijalniach Czekolady E.Wedel
wskazanych zgodnie z ust. 4 poniżej przez Zwycięzcę spośród następujących placówek:
- Pijalnia Czekolady „Staroświecki Sklep”- ul. Szpitalna 8, 00-031 Warszawa,

- Pijalnia Czekolady Arkadia - Al. Jana Pawła II 82 lok. 24, 00-175 Warszawa
- Pijalnia Czekolady Blue City - Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa
- Pijalnia Czekolady Galeria Mokotów - ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa
- Pijalnia Czekolady Złote Tarasy - ul. Złota 59, lok.135, 00-120 Warszawa
- Pijalnia Czekolady Rogatka - ul. Zamoyskiego 36, 03-801 Warszawa
- Pijalnia Czekolady Manufaktura - ul. Karskiego 5, 91-071 Łódź
- Pijalnia Czekolady Galeria Krakowska - ul. Pawia 5, 31-154 Kraków, lokal 01-265
- Pijalnia Czekolady Rynek Główny Kraków - Rynek Główny 46, 31-017 Kraków
- Pijalnia Czekolady Pasaż Grunwaldzki Wrocław - Plac Grunwaldzki 22, 50-384 Wrocław
- Pijalnia Czekolady Magnolia Park - ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław
- Pijalnia Czekolady Rynek Wrocław - ul. Rynek 59, 50-116 Wrocław
- Pijalnia Czekolady Galeria Bałtycka - Al. Grunwaldzka 141, 80-264 Gdańsk
- Pijalnia Czekolady Galeria Katowicka - Ul. 3-go Maja 30, 40-097 Katowice
- Pijalnia Czekolady Monte Cassino - Ul. Boh. Monte Cassino 36, 81 - 759 Sopot
- Pijalnia Czekolady Rynek Białystok – ul. Rynek Kościuszki 17, 15-421 Białystok
(zwane dalej „Pijalniami”).
2.

Nagrody zostaną wydane przez Organizatora z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
podatkowych.

3.

O wynikach Konkursu Zwycięzcy zostaną poinformowani poprzez umieszczenie przez
Organizatora na Profilu najpóźniej do dnia 11 lutego 2014 roku nazw użytkowników
Zwycięzców.

4.

Po publikacji na Profilu Zwycięzców zgodnie z ust. 3 powyżej, Zwycięzcy w ciągu kolejnych 14
dni od daty ogłoszenia wyników, tj. do dnia 26 lutego 2014 roku powinni przesłać na Profil w
wiadomości prywatnej następujące dane Zwycięzcy:
- imię i nazwisko,
- unikatowe hasło upoważniające do odbioru Nagrody,
- nazwę konkretnej Pijalni, w której odbierze Nagrodę (voucher).

5.

W przypadku nieprzesłania wiadomości prywatnej, o której mowa w ust. 4 powyżej, jak i
niezrealizowania Nagrody w terminie 3 m-cy od dnia ogłoszenia wyników na Profilu, prawo
Zwycięzcy do Nagrody wygasa.

6.

7.

Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny, jak
również nie wydawana jest reszta w przypadku gdy wartość zakupu/ zamówienia jest niższa niż
50 PLN
Nagroda zostanie wydana we wskazanej zgodnie z ust. 4 powyżej Pijalni po podaniu imienia i
nazwiska Zwycięzcy oraz unikatowego hasła upoważniającego do odbioru Nagrody podanych
przez Zwycięzcę w wiadomości prywatnej na Profilu.
§4
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie za
pośrednictwem przesyłki poleconej w terminie do dnia 23 lutego 2014 roku na adres Organizatora
wskazany na wstępie Regulaminu (z dopiskiem KONKURS ,,TWÓJ SPOSÓB NA
NIEZAPOMNIANE WALENTYNKI”, z zastrzeżeniem że dopisek ten nie jest obowiązkowy).
O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce.

2.

Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny Uczestnika,
jak również dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

3.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 7 dni roboczych od dnia
ich otrzymania przez Organizatora.

4.

Uczestnik zostanie o decyzji Komisji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres
podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji – o zachowaniu terminu
decyduje data stempla pocztowego.

5.

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia nie
uwzględnionych roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

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

2.

Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.
2009 nr 201 poz. 1540.)

3.

W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

