REGULAMIN KONKURSU
„Kiedy

Biały Jeleń zmywa-dba o Twoje dłonie”
§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu dla konsumentów, prowadzonego pod nazwą „Kiedy Biały Jeleń
zmywa-dba o Twoje dłonie” (dalej „Konkurs”) jest POLLENA Przedsiębiorstwo Chemii
Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w
Ostrzeszowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16, zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowym pod numerem 0000419241, posiadająca numer statystyczny REGON
30056732900000, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 514-028-41-06 (zwana dalej
„Organizatorem”).
2. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs rozpoczyna się 26.09.2014r. trwa do dnia 12.10.2014r.
4. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin, zwany dalej
Regulaminem. Wszelkie materiały promocyjne mają charakter wyłącznie informacyjny.
5. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na warunki Konkursu zawarte w
Regulaminie.

Regulamin

jest

dostępny

na

stronie

internetowej

Organizatora

www.pollena.com.pl.
6. Odpowiedzialność finansowa Organizatora wobec Uczestnika ograniczona jest do wartości i
liczby Nagród określonych w Regulaminie.
§2.
Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniająca wszystkie warunki
uczestnictwa określone w Regulaminie.
2. Z Konkursu wyłączeni są, pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie rodziny
wymienionych osób.
3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2. powyżej, rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające
w stosunku przysposobienia.
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§ 3.
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestniczyć w Konkursie może osoba, o której mowa w § 2, która spełni łącznie
następujące warunki:
1) w okresie trwania konkursu Uczestnik kupi dowolny produkt do zmywania naczyń
marki Biały Jeleń, zrobi zdjęcie paragonu, ułoży hasło konkursowe „mające na uwadze
naszą troskę o Wasze dłonie podczas zmywania naczyń”. Zrobione zdjęcie paragonu
wraz z hasłem konkursowym wyśle na adres: konkurs@pollena.com.pl.
2) w zgłoszeniu poda swoje prawdziwe dane osobowe,
2. Uczestnik może zgłosić w Konkursie jedynie jedno hasło i jedno zdjęcie paragonu, o
których mowa w ust.1.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w razie powzięcia
podejrzenia naruszenia zasad Regulaminu.
4. Uczestnik zgłaszając hasło wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone prawo do
umieszczania go przez Organizatora na stronach internetowych (www.pollena.com.pl,
www.facebook.com/bialyjelen) oraz na materiałach reklamowych.
5. Uczestnik zgłaszając hasło oświadcza, że przysługują mu pełne prawa autorskie osobiste i
majątkowe do tych utworów. Uczestnik będzie w pełni odpowiedzialny za straty
majątkowe jakie poniesie Organizator z tytułu roszczeń osób trzecich.
§ 4.
Zasady przyznawania nagród.
1. Organizator Konkursu oferuje Uczestnikom Konkursu 20 zestawów nagród, zwane dalej
Nagrodami, w postaci

gry GRANNA- KTO POZMYWA?,

ufundowanej przez firmę GRANNA

oraz zestawu kosmetyków marki BIAŁY JELEŃ. Każdemu Laureatowi będzie przysługiwać
tylko jedna Nagroda.
2. Laureatów Konkursu wyłoni Organizator konkursu. Jury złożone z pracowników Działu
Marketingu, Działu Wdrożeń, Działu sprzedaży.
3. Decyzja Organizatora o przyznaniu Nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej
prawo odwołania, chyba, że zostanie odkryte naruszenie jednego z punktów Regulaminu.
4. Uczestnik zostanie powiadomiony o wygraniu Nagrody przez publikację na stronie
internetowej wwww.pollena.com.pl, portalu www.facebook.com/bialyjelen oraz poprzez
wysłanie przez Organizatora informacji o wygranej i sposobie dostarczenia nagrody na
adres e-mail użyty w przesłanym zgłoszeniu.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną, ani nagrody innego typu.
6. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osobę trzecią.
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7. Nieodebranie Nagrody lub niedostarczenie danych adresowych przez Laureata w terminie
14 dni powyżej skutkuje utratą prawa do Nagrody.
8. Wysyłka Nagród przez Organizatora obejmuje tylko teren Rzeczypospolitej.
§ 5.
Prawa autorskie
1. Na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z datą przekazania Laureatowi Konkursu
Nagrody, na Organizatora przechodzą wszelkie prawa do haseł przesłanych w ramach
Konkursu, w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne w
zakresie następujących pól eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania haseł - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarz utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których hasło utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania hasła w sposób inny niż określony w pkt b) - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie hasła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
§ 6.
Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe zbierane będą na zasadzie
dobrowolności, jednakże podanie danych osobowych przez Uczestnika oraz wyrażenie
zgody na ich przetwarzanie na potrzeby udziału w Konkursie, jest warunkiem wzięcia
udziału w Konkursie.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnik ma prawo wglądu do
swoich danych osobowych, a także żądania ich poprawiania lub usunięcia. Dane osobowe
Zwycięzców Konkursu obejmujące ich imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania mogą
być zamieszczone na opublikowanej przez Organizatora i dostępnej m.in. na stronie
internetowej Organizatora liście Laureatów Konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy zgłoszeniu
uczestnictwa, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie
Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę.
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§ 7.
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności
dotyczące sposobu przyznawania Nagród, mogą być zgłaszane przez cały czas trwania
Konkursu, nie później jednak niż w terminie do 20.10.2014r. (decyduje data stempla
pocztowego). Reklamacje należy zgłaszać na piśmie i przesyłać listem poleconym na adres
Organizatora.
2. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania, przez Komisję
powołaną przez Organizatora.
4. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§ 8.
Postanowienia końcowe.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. Pełny tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również na
stronie internetowej Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie doręczenie Uczestnikowi nagrody z
powodów leżących po stronie Poczty Polskiej S.A. lub innych firm świadczących usługi
kurierskie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Konkursem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.
Skierowanie przez Uczestnika sprawy na drogę postępowania sądowego jest dopuszczalne
po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, o której mowa w § 7.
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