REGULAMIN KONKURSU
POD NAZWĄ
„MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO”
(„Konkurs”), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich sklepach sieci
Delikatesy Centrum („Sklepy”). Aktualna lista Sklepów Delikatesy Centrum dostępna
jest na stronie internetowej www.delikatesy.pl w terminie trwania Konkursu.
2. Organizatorem Konkursu jest Bayard Agencja Reklamowa Sp. z o.o. ul. Śmiała 31 A,
01-523 Warszawa KRS 0000153340, REGON 011775095, NIP 5241066865 (zwana
dalej „Organizator”).
3. Konkursem objęte są dowolne produkty dostępne w sprzedaży na terenie Sklepów w
terminie od dnia 22.05.2014 r. do dnia 18.06.2014 r.
4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 22.05.2014 r., a kończy się w dniu 31.08.2014 r.,
który jest ostatecznym dniem wydania nagród w Konkursie. Uczestnicy mają
możliwość dokonania zgłoszeń od dnia 22.05.2014 r. od godz. 00:00:00 do dnia
18.06.2014 r. do godz. 23:59:59.
5. Konkurs jest integralnie związany z loterią promocyjną „MOJA KUCHNIA MOJE
KRÓLESTWO”, która urządzana jest na podstawie Decyzji Dyrektora Izby Celnej w
Warszawie. Treść regulaminu Loterii dostępna jest na stronie www.delikatesy.pl.
6. Sprzedaż promocyjna uprawniająca do wzięcia udziału w Konkursie rozpocznie się w
dniu 22.05.2014 r. a zakończy w dniu 18.06.2014 r. Zakup dokonany przed lub po
ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
7. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terenie
Polski (zwani dalej „Uczestnicy”). Nagród w Konkursie nie mogą otrzymać osoby
prowadzące Sklepy (w tym również wspólnicy oraz członkowie organów spółek
prowadzących Sklepy) oraz pracownicy: Sklepów, Organizatora, Eurocash Franczyza
Sp. z o.o. 62-052 Komorniki, ul. Wiśniowa 11, Eurocash S.A. 62-052 Komorniki, ul.
Wiśniowa 11 oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej
rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców
małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
8. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od dnia
22.05.2014 r. do dnia 18.06.2014 r. spełnić łącznie następujące warunki:
a)

dokonać jednorazowej transakcji zakupu (na jednym dowodzie zakupu)
dowolnych towarów dostępnych na terenie wybranego Sklepu za kwotę nie
mniejszą niż 10 zł brutto,

b)

wykonać zadanie konkursowe polegające na udzieleniu odpowiedzi na
pytanie: Dlaczego uważasz, że kuchnia jest Twoim królestwem?

c)

dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie („Zgłoszenie”) wypełniając
formularz na stronie internetowej: www.delikatesy.pl podając: imię i
nazwisko, adres wraz z kodem i miejscowością, numer telefonu
kontaktowego lub komórkowego, numer dowodu zakupu, kwotę brutto
dokonanego zakupu oraz miejscowość, w której znajduje się Sklep, w
którym Uczestnik dokonał zakupu promocyjnego oraz wyrazić zgodę na
przetwarzanie danych w celach określonych w pkt 39 Regulaminu.

9. Zakup promocyjny za kwotę nie mniejszą niż 10 zł uprawnia Uczestnika do dokonania
jednego Zgłoszenia udziału w Konkursie zgodnie z trybem pkt 8 c Regulaminu. W
przypadku, gdy Uczestnik dokona jednorazowego zakupu promocyjnego za
wielokrotność kwoty 10 zł, wówczas przysługuje mu prawo do dokonania wyłącznie
jednego Zgłoszenia.
10. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia niespełniające warunków niniejszego
regulaminu.
11. Jeżeli wykonane zadanie konkursowe podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r.
Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662)
Uczestnik musi posiadać wyłączne prawa autorskie do wykonanego zadania
konkursowego.
12. Uczestnik udzielając odpowiedzi na pytanie konkursowe ponosi wyłączną
odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr
osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z
jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatora, zobowiązuje
się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do
całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

NAGRODY W KONKURSIE
13. W niniejszym Konkursie przewidziano następujące nagrody:
a)

4 nagrody I stopnia o łącznej wartości 4.444 zł, każda w postaci karty
przedpłaconej o wartości 1.000 zł oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w
wysokości 111 zł (1 nagroda przypada na każdy z etapów Konkursu
wskazanych w pkt 20 Regulaminu,

a)

28 nagród II stopnia o łącznej wartości 15.568 zł, każda w postaci karty
przedpłaconej o wartości 500 zł oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w
wysokości 56 zł (1 nagroda przypada na każdy dzień czterech etapów
Konkursu wskazanych w pkt 20 Regulaminu.

14. Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi
przepisami podatkowymi. Dodatkowe nagrody pieniężne zostaną pobrane i
przekazane przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w celu zapłaty zryczałtowanego podatku od
wygranych w konkursach.
15. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie wyłącznie 1 nagrodę I stopnia oraz
nagrodę II stopnia. Jedno Zgłoszenie może być nagrodzone nagrodą I oraz II stopnia.
16. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych
właściwości nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani do
przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW I PRZYZNANIA NAGRÓD
17. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa
powołana przez Organizatora.
18. Nagrody II stopnia zostaną przyznane w następujący sposób: Komisja Konkursowa
działając w oparciu o kryterium kreatywności oraz oryginalności udzielonej
odpowiedzi wyłoni jedno zwycięskie Zgłoszenie oraz 1 Zgłoszenie rezerwowe
spośród Zgłoszeń zarejestrowanych w systemie Organizatora z każdego dnia
Konkursu w terminie od dnia 22.05.2014 r. do 18.06.2014 r.. Wybrane zgłoszenia
zostaną umieszczone na liście dotyczącej danego dnia według kolejności ich wyboru
poczynając od najciekawiej wykonanego zadania konkursowego do najmniej - prawo
do nagrody II stopnia otrzymuje autor jednej odpowiedzi najwyżej ocienionej przez
Komisję, pozostałe zgłoszenia są rezerwowe.
19. Wyłonienie zwycięskich Zgłoszeń oraz Zgłoszeń rezerwowych do nagród II stopnia
nastąpi podczas posiedzeń Komisji Konkursowej w ciągu 1 dnia roboczego liczonego

od dnia, którego dotyczy dane posiedzenie Komisji.
20. Laureaci nagród I stopnia wyłaniani będą spośród zwycięskich oraz rezerwowych
Zgłoszeń wybranych do nagród II stopnia w następujących etapach Konkursu:
a. etap I: od dnia 22.05.2014 r. do 28.05.2014 r.,
b. etap I: od dnia 29.05.2014 r. do 04.06.2014 r.,
c. etap I: od dnia 05.06.2014 r. do 11.06.2014 r.,
d. etap I: od dnia 12.06.2014 r. do 18.06.2014 r..
Komisja Konkursowa działając w oparciu o kryterium kreatywności oraz
oryginalności udzielonej odpowiedzi wyłoni 1 zwycięskie Zgłoszenie spośród
zwycięskich oraz rezerwowych Zgłoszeń wybranych do nagród II stopnia ze Zgłoszeń
zarejestrowanych w każdym z powyższych etapów Konkursu. Dodatkowo w każdym
z etapów Komisja wybierze 1 zgłoszenie rezerwowe. Wybrane zgłoszenia zostaną
umieszczone na liście według kolejności ich wyboru poczynając od najciekawiej
wykonanego zadania konkursowego do najmniej - prawo do nagrody I stopnia
otrzymuje autor jednej odpowiedzi najwyżej ocienionej przez Komisję, pozostałe
zgłoszenie jest rezerwowe.
21. Wyłonienie zwycięskich Zgłoszeń oraz Zgłoszeń rezerwowych do nagród I stopnia
nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego od daty zakończenia danego etapu podczas
posiedzeń Komisji Konkursowej.
22. W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja
Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria (do wyboru przez Komisję
Konkursową):
a) oryginalność wykonania zadania,
b) pomysłowość,
c) słownictwo i stylistykę.
23. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
a)

zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym
zgłoszeniom,

b)

rozstrzygnięcie konkursu (ocena zadań konkursowych przesłanych przez
uczestników) zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz
zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,

c)

prowadzenie weryfikacji prawa do nagrody,

d)

podpisanie listy osób – laureatów konkursu, które otrzymały prawo do
nagrody,

e)

prowadzenie postępowań reklamacyjnych.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY
24. W ciągu 1 dnia roboczego od daty ostatecznego wyboru Komisji zostanie ustalona
lista zwycięzców nagród II stopnia z danego dnia oraz lista zwycięzców nagród I
stopnia z danego tygodnia. Zwycięzcy otrzymają w imieniu Organizatora
maksymalnie pięć prób połączeń telefonicznych wykonanych na numer który podali w
Zgłoszeniu.
25. Weryfikowana osoba w rozmowie tej zostanie:
a. powiadomiona o wyniku Konkursu,
b. poproszona o potwierdzenie danych Uczestnika zawartych w Zgłoszeniu oraz że
nie należy do grona osób wyłączonych, które wskazane są w pkt 7 Regulaminu,
c. podanie swoich danych osobowych i adresowych koniecznych do wydania
nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem
domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością).
26. Organizator podejmie pięć prób połączeń telefonicznych ze Zwycięzcą jednego dnia w
odstępach czasowych nie dłuższych niż 40-ści minut. Przez nieudaną próbę połączenia
ze Zwycięzcą 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).
27. W przypadku, gdy któryś ze Zwycięzców nie spełni warunku określonego w pkt 25
lub zaistnieją okoliczności określone w pkt 26 regulaminu, wówczas prawo do
nagrody przechodzi na zwycięzcę rezerwowego.
28. Powiadomienie zwycięzcy rezerwowego o uzyskaniu prawa do wygranej odbędzie się
w ciągu kolejnych 3 godzin w dniu weryfikacji.
29. Weryfikacja prawa do nagród będzie prowadzona w kolejności umieszczenia osób
rezerwowych na liście zgodnie z procedurą określoną w powyższych punktach do
rozdysponowania przewidzianych w Konkursie nagród lub do końca listy rezerwowej
dotyczącej danego rodzaju nagrody oraz danego dnia lub etapu Konkursu. Nagrody
nierozdysponowane w powyższym trybie pozostają własnością Organizatora.
30. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie www.delikatesy.pl w ciągu 5 dni
roboczych od daty ostatecznego wyboru Komisji, nie później jednak niż do dnia
05.07.2014 r..

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE
31. Nagrody I i II stopnia będą do odbioru na terenie Sklepu, w którym laureat dokonał
zakupu promocyjnego. Przekazanie nagrody nastąpi za potwierdzeniem odbioru.
Zwycięzca jest zobowiązany okazać dowód tożsamości, w który dane są tożsame z
podanymi podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 25 Regulaminu.
32. Ostateczna data wydania nagród w Konkursie to 31.08.2014 r.
33. Nieodebranie nagród w terminie zgodnie z postanowieniami regulaminu jest
równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
34. W przypadku utraty prawa do nagrody przez laureata, zgodnie z postanowieniami
regulaminu, nagroda pozostaje własnością Organizatora.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
35. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem
i uczestnictwem w Konkursie w formie pisemnej na adres Organizatora. Reklamacje
rozpatruje Organizator.
36. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony
pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
37. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego
Regulaminu Konkursu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa
polskiego.
38. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie
powszechnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
39. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu
jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. 62-052 Komorniki, ul. Wiśniowa 11. Przetwarzanie
danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr. 101 poz. 926 z
późn. zm.). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych
przedmiotowo z Konkursem. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,
lecz niezbędny do udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane osobowe
przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich
usunięcia.

40. Regulamin

Konkursu

dostępny jest

w

siedzibie

Organizatora,

na

stronie

www.dekikatesy.pl.
41. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z
postanowieniami niniejszego regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

