REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ
„Jesienne wieczory z Lay’s i Pepsi”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Jesienne wieczory z Lay’s i Pepsi”, zwanego dalej
Konkursem, jest Brand New Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-940) przy ul. Genewskiej
21, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 366163, NIP:
1132812273, Regon: 142556730, kapitał zakładowy 50.000 zł, zwana dalej Organizatorem.
2. Fundatorami nagród (po 50% ich sumarycznej wartości) są: (i) Pepsi-Cola General Bottlers
Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-801) przy ul. Zamoyskiego 24/26,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 97597, kapitał zakładowy 59.410.388 zł, NIP 526-021-05-30, oraz (ii) Frito Lay
Poland sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ul. Zachodniej 1,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS
61745, NIP: 529-13-47-721, kapitał zakładowy 149.368.100 zł, zwani dalej łącznie
Fundatorami.
3. Konkurs będzie odbywać się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej we współpracy z
Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, we wszystkich sklepach sieci
Delikatesy Centrum, których lista dostępna jest na stronie internetowej www.delikatesy.pl.
Eurocash Franczyza Sp. z o.o. udostępnia miejsca do promocji Konkursu na stronie
internetowej www. delikatesy.pl, w gazetkach i plakatach promocyjnych dostępnych w
placówkach handlowych działających pod nazwą Delikatesy Centrum.
4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
5. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu trwać będzie od dnia 12 października 2017 r. do dnia
25 października 2017 r.
6. Warunki Konkursu są określone w niniejszym Regulaminie.
7. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych i na plakatach
mają jedynie charakter informacyjny.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być każda osoba fizyczna
spełniająca łącznie poniższe warunki:
a) w dacie rozpoczęcia Konkursu ukończone 13 lat, przy czym w przypadku osób pomiędzy
ukończonym 13 a 18 rokiem życia, warunkiem uczestnictwa jest udzielenie pisemnej
1

zgody przez przedstawiciela ustawowego takiej osoby, która gwarantuje wypełnienie
przez zgłaszającego warunków Regulaminu;
b) posiadanie co najmniej ograniczonej zdolności do czynności prawnych;
c) będąca konsumentem;
d) zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
e) która wyraziła zgodę na wzięcie udziału w Konkursie oraz spełni pozostałe warunki
wskazane w Regulaminie.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie organów ani pracownicy Organizatora,
Fundatorów, Eurocash Franczyza oraz sieci Delikatesy Centrum ani ich małżonkowie,
rodzeństwo, wstępni ani zstępni.
3. Organizator ma prawo:
a) weryfikacji czy Uczestnik i jego Zgłoszenie spełniają warunki udziału w Konkursie;
b) wykluczyć Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia niespełniania przez niego
przesłanek uczestnictwa.
4. Spełnienie warunków opisanych w rozdziale III Regulaminu (Zasady uczestnictwa w
Konkursie) jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz oznacza przystąpienie
do Konkursu.
5. Uczestnik potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w
Konkursie oraz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad,
warunków i terminów.
6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia powszechnie
obowiązujących przepisów lub zapisów Regulaminu, Organizator może podjąć decyzję o
zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia danego Uczestnika.
III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Każda z osób, o których mowa w rozdziale II pkt. 1 i 2 Regulaminu, która w okresie od dnia
12 października 2017r. do dnia 25 października 2017. (zwanym również Terminem zgłoszeń) i
spełni łącznie następujące warunki:
a) w którymkolwiek z punktów sprzedaży sieci Delikatesy Centrum - marce należącej do
Eurocash Franczyza - dokona zakupu jednego napoju PEPSI, PEPSI MAX, PEPSI TWIST, PEPSI
LIGHT o pojemności 1 (jednego) litra oraz jednocześnie jednej paczki chipsów Lay’s o
gramaturze 140 g, dalej zwanych łącznie Produktami Promocyjnymi,
b) zachowa paragon zakupu Produktów Promocyjnych, stanowiący podstawę Zgłoszenia,
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c) wypełni formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej www.delikatesy.pl
(Zgłoszenie);
d) odpowie (w języku polskim) na pytanie: „Jak spędziłbyś idealny wieczór z Lay’s i Pepsi?”
(Zadanie), przy czym całe Zadanie (treść wypowiedzi) nie może przekroczyć 160 znaków;
przystępuje do Konkursu.
2. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są przez Organizatora w terminie od dnia 12
października 2017 r. godz. 00:00:00 do dnia 25 października 2017 r. godz. 23:59:59.
3. O czasie Zgłoszenia decyduje chwila rejestracji internetowej w systemie komputerowym
www.delikatesy.pl.
4. Jedna rejestracja na stronie www.delikatesy.pl oznacza dokonanie tylko jednego
Zgłoszenia.
5. Jeden dowód zakupu Produktów Promocyjnych pozwala na dokonanie wyłącznie jednego
Zgłoszenia.
6. Prawidłowe wypełnienie Zgłoszenia następuje poprzez podanie imienia i nazwiska, adresu
e-mail, numeru paragonu, wpisaniu Zadania oraz wysłaniu Zgłoszenia poprzez naciśnięcie
formatki „wyślij” znajdującej się na formularzu Zgłoszenia.
7. Prawidłowe i kompletne wypełnienie Zgłoszenia oraz zarejestrowanie przez system
przyjmujący spowoduje, iż na stronie rejestracyjnej wyświetli się komunikat potwierdzający
przyjęcie Zgłoszenia.
8. Dokonując Zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik zapewnia, iż jest autorem Zadania i
nie narusza ono przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw osób trzecich, w
szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej lub dóbr
osobistych osób trzecich.
a) jest autorem Zadania rozumianego jako utwór na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 666) oraz iż
posiada do niego wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, oraz iż prawa te nie są w żaden
sposób ograniczone ani obciążone,
9. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
10. Każdy Uczestnik, w czasie trwania Konkursu, może wysłać dowolną ilość Zgłoszeń, które
spełniają warunki znajdujące się powyżej, przy czym jeden dowód zakupu Produktów
Promocyjnych (paragon) może stanowić podstawą wysłania tylko jednego Zgłoszenia.
Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
11. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania dowodu zakupu Produktów Promocyjnych.
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12. Okazanie dowodu zakupu Produktów Promocyjnych stanowi podstawę do odbioru
Nagrody.
13. Data i godzina zakupu nie może być późniejsza od daty przesłania Zgłoszenia.
14. Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z
uczestnictwa w Konkursie, w tym prawa do Nagrody.
IV. NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie jest 200 (dwieście) głośników przenośnych Bluetooth firmy Manta
Diamond perłowy, o wartości 99 zł brutto każdy, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 9,90
zł zwanych dalej Nagrodami. Przy ww. nagrody pieniężne nie zostaną Laureatom przekazane,
lecz wpłacone bezpośrednio przez Fundatorów do urzędu skarbowego na poczet należnego
zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród.
2. Całkowita wartość Nagród przewidzianych w Konkursie wynosi 20 000 zł brutto.
3. Koszt podatku od przyznanych Laureatom Nagród będzie poniesiony przez Fundatorów.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieskorzystanie z Nagrody przez Laureata,
wykorzystywanie Nagród niezgodnie z ich przeznaczeniem i ewentualne szkody powstałe w
wyniku niewłaściwego wykorzystania Nagród.
5. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród.
6. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
7. W przypadku, nieodebrania przez Laureata Nagrody w terminie, traci on do niej prawo.
8. Organizator, w okresie trwania Konkursu, zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia
przez Uczestnika wszelkich przewidzianych w Regulaminie warunków udziału w Konkursie,
uzyskania lub odbioru Nagrody. W przypadku, kiedy w wyniku weryfikacji okaże się, że nie
został spełniony którykolwiek z warunków przewidzianych w Regulaminie, Zgłoszenie lub
odpowiednio Zgłoszenia takiego Uczestnika nie biorą udziału w Konkursie, a w przypadku
Laureata, traci on prawo do Nagrody.
9. W przypadku utraty przez Laureata prawa do wygranej Nagrody, Nagroda pozostaje w
dyspozycji Fundatora, który nie jest zobowiązany do jej wydania innej osobie.
10. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie powołana przez Organizatora
komisja konkursowa, zwana dalej Komisją, w której skład wchodzić będzie jeden
przedstawiciel Organizatora i po jednym przedstawicielu każdego z Fundatorów.
11. Komisja dokona wyboru Laureatów według swojej oceny, mając na uwadze poziom
argumentacji (pomysłowość) treści Zadania, kreatywność, związek z tematem (pytaniem)
Zadania.
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12. Decyzja Komisji jest wiążąca i ostateczna.
13. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do
dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
14. Komisja sporządzi protokół ze swojej pracy, w którym zostaną wskazani Uczestnicy,
uznane decyzją Komisji za Laureatów Konkursu.
V. SPOSÓB PRZYZNAWANIA NAGRÓD, OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1.

2.
3.
4.

5.

6.

a)

b)
c)

d)
7.

Spośród prawidłowo wypełnionych Zgłoszeń, Komisja wybierze Laureatów, na podstawie
kryteriów określonych w rozdziałach III i IV Regulaminu a także poziom argumentacji
(pomysłowość) treści Zadania, kreatywność, związek z tematem (pytaniem) Zadania.
Nagroda będzie przyznana 200 Uczestnikom, których Zadania zostaną najlepiej ocenione
spośród Zadań zgłoszonych w terminie zgłoszeń.
Dodatkowo, Komisja dokona wyboru 20 (dwudziestu) Zgłoszeń, które zostaną
umieszczone na liście rezerwowej dla Nagród.
Zwycięzców Nagród Komisja wyłoni na posiedzeniu najpóźniej w drugim dniu roboczym
następującym po dniu zakończenia konkursu (tj. po 27 października 2017 r.). Dodatkowo
Komisja dokona wyboru 20 (dwudziestu) Zadań, które zostaną umieszczone na liście
rezerwowej dla Nagrody.
Wybrani przez Komisję zwycięzcy danej Nagrody (Laureaci) zostaną powiadomieni o
wygranej w terminie 3 dni roboczych od daty posiedzenia Komisji poprzez wysłanie na
adres poczty elektronicznej podany w Zgłoszeniu Laureata. Do powyższego
zawiadomienia załączony będzie formularz wydania Nagrody, zwany dalej Formularzem.
Laureaci, którzy uzyskali prawo do Nagrody, winni w terminie 5 dni roboczych od dnia
wysłania przez Organizatora maila zawierającego Formularz na podany w Zgłoszeniu
adres poczty elektronicznej odesłać maila zwrotnego w którym:
potwierdzą, iż nie są członkami organów ani pracownikami Organizatora, Fundatorów,
Eurocash Franczyza, Grupy Eurocash lub sieci Delikatesy Centrum ani ich małżonkami,
rodzeństwem, wstępnymi ani zstępnymi,
podadzą adres do wysłanie Nagrody;
prześlą skan oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych – w przypadku Laureatów
pomiędzy 13 a 18 rokiem życia – na udział Laureata w Konkursie oraz gwarantujące
wywiązanie się przez niego z warunków Konkursu;
odeślą pocztą elektroniczną i tradycyjną (lub kurierem) prawidłowo i kompletnie
wypełniony Formularz z załącznikami.
Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku:

a) nieotrzymania - w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania przez Organizatora maila z
zawiadomieniem o wygranej w Konkursie – odpowiedzi (maila) zwrotnego, o którym
mowa w ust. 6 powyżej,
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b) dwukrotnego (mimo wysłania maila wyjaśniającego przez Organizatora) odesłania
niekompletnego lub nieprawidłowo wypełnionego Formularza,
c) odmowy przesłania dowodu zakupu Produktów Promocyjnych,
d) niespełnienia pozostałych warunków, terminów i zasad Regulaminu,
e) uznania przez Organizatora przesłanego przez Laureata dowodu zakupu Produktów
Promocyjnych za nieprawidłowy z powodu podrobienia, zniszczenia w stopniu
uniemożliwiającym jego odczytanie, nieprawidłowej daty (to jest późniejszej niż data
Zgłoszenia), zakupu Produktów Promocyjnych w placówce handlowej nie należącej do
sieci Delikatesy Centrum,
f) gdy przesłany dowód zakupu będzie dotyczył innych produktów niż Produkty
Promocyjne, który upoważnia do dokonania Zgłoszenia.
8. Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
9. Laureat jest zobowiązany wypełnić Formularz. Po wypełnieniu i akceptacji, wydrukować (w
przypadku przesłania Formularza pocztą elektroniczną), podpisać oraz odesłać go w ciągu 5
dni kalendarzowych liczonych od dnia powiadomienia o wygranej na adres Organizatora (tj.
podany na Formularzu adres korespondencyjny).
10. Prawidłowo wypełniony Formularz winien zawierać czytelnie wpisane następujące
dane: numer telefonu, dane osobowe konieczne do wydania Nagrody, tj. imię, nazwisko,
adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i
miejscowością oraz podpis potwierdzający, iż Laureat:
a) w dniu 12 października 2017 r. posiadał ukończone 13 lat, przy czym w przypadku
Uczestników pomiędzy 13 a 18 rokiem życia wymagana jest pisemna zgoda
przedstawiciela ustawowego takiej osoby na uczestnictwo w Konkursie oraz
gwarantująca wypełnienie jego warunków;
b) nie należy do grona osób wyłączonych z udziału w Konkursie, wskazanych w
Regulaminie,
c) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
d) posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
e) zakupu Produktów Promocyjnych dokonał jako konsument.
11. Za dzień odesłania przez Laureata do Organizatora prawidłowo wypełnionego Formularza
przyjmuje się dzień wysłania (nadania) przesyłki tj. datę stempla pocztowego (w przypadku
listu poleconego) lub datę na dowodzie nadania przesyłki kurierskiej. Organizator zastrzega
jednak, iż nie będą uznawane przesyłki, które zostaną otrzymane przez Organizatora w
terminie późniejszym niż 14 dni od daty powiadomienia o wygranej.
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12. Organizator:
a) zastrzega, że możliwość wydania Nagrody może uzależnić od wcześniejszego
przekazania mu przez Laureata oryginału dowodu zakupu Produktów Promocyjnych w
postaci paragonu fiskalnego;
b) może zażądać od Uczestnika przesłania dowodu zakupu Produktów Promocyjnych
będących podstawą Zgłoszenia.
VI. ODBIÓR NAGRÓD
1. Nagrody będą wysłane najpóźniej do dnia 7 listopada 2017 r., pocztą kurierską na adres
Laureata podany w Formularzu, na koszt Organizatora
2. Trzykrotne nieodebranie Nagrody przez Laureata oznacza rezygnację z niej. W takim
przypadku Nagroda pozostaje własnością Fundatorów.
3. Właścicielem Nagród są Fundatorzy.
4. Nagrody zostaną wydane przez Organizatora z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
podatkowych.
VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą
zgłaszać na piśmie do Organizatora, pod rygorem nieważności, do dnia 28 listopada 2017 r.
2. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data jej wpływu do siedziby
Organizatora.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak
również dokładnie określoną przyczynę reklamacji i dowody na jej poparcie.
4. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres: Brand New Sp. z o. o., ul. Genewska 21, 03940 Warszawa z dopiskiem „Jesienne wieczory z Lay’s i Pepsi”.
5. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja.
6. Decyzja w przedmiocie reklamacji, wydawana w imieniu Organizatora, jest ostateczna.
Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do
dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
7. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.
8. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony niezwłocznie po jej
rozpatrzeniu, listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
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VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w
szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem Nagród.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników będzie Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z
siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11, przy czym administrator powierza
dane osobowe Uczestników Organizatorowi Konkursu, tj. Brand New Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-940) przy ul. Genewskiej 21, na podstawie
podpisanej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i poprawiania
ich.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
6. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych Laureatów Konkursu (imię,
nazwisko oraz miejscowość) na stronie internetowej www.delikatesy.pl.
7. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.delikatesy.pl w okresie trwania Konkursu.
8. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Konkursu, postanowień jego
Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Rozstrzygnięcie przez Organizatora
nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych
przepisami prawa
9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 października 2017 r.
Brand New Sp. z o.o.
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