REGULAMIN PROMOCJI
„[Konkurs Wiosenne Wypieki z Palmą w złotym opakowaniu]” (dalej zwany „Regulaminem”)
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą ,,[Konkurs Wiosenne Wypieki z Palmą w złotym
opakowaniu]” (dalej „Promocja”) jest Artexis sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie przy ulicy
Niepodległości 102, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000611913, NIP: 9691618137, Regon: 364162440, (dalej
„Organizator”), który działa na zlecenie Zakładów Tłuszczowych Bielmar Sp. z o.o..
2. Fundatorem nagród w Promocji są Zakłady Tłuszczowe Bielmar Sp. z o.o., adres: ul.
Sempołowskiej 63, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049583 (dalej
„Bielmar”).
3. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Bielmar. Dane osobowe
uczestników Promocji w postaci ich numeru telefonu oraz dane osobowe Zwycięzców
w postaci ich imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail są
przetwarzane przez Bielmar wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji. Każdemu
uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych
oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych
przez Bielmar w związku z niniejszą Promocją. Zgłoszenie żądania usunięcia danych
osobowych przez uczestnika Promocji jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Promocji.
4. W Promocji nie mogą brać udziału przedstawiciele, członkowie organów oraz pracownicy
Organizatora oraz Bielmar, a także członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, małżonkowie,
powinowaci oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
5. Promocja trwa od 6 kwietnia 2017 r. do 15 kwietnia 2017 r. Uczestnicy maja możliwość
dokonania Zgłoszeń Konkursowych od godziny 00:00:00 dnia 6 kwietnia 2017 r. do godziny
23:59:59 dnia 15 kwietnia 2017 roku.
6. Udział w Promocji jest dobrowolny.
7. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Promocja nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii promocyjnej,
gry, której wynik zależy od przypadku ani żadnej innej gry lub loterii, o których mowa w
ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu Produktów Promocyjnych jako
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konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego i posiadająca adres do doręczeń na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Aby wziąć udział w Promocji należy:
a. W dniach od 6 kwietnia 2017 r. do 15 kwietnia 2017 r. dokonać jednorazowego zakupu
co najmniej 3 produktów promocyjnych, tj. Margaryny Palma produkowanej przez
Bielmar (dalej „Produkt Promocyjny” lub łącznie „Produkty Promocyjne”)
b. Zachować dowód dokonania zakupu Produktów Promocyjnych w postaci oryginalnego
paragonu fiskalnego obejmującego zakup co najmniej 3 Produktów Promocyjnych do
dnia 15 kwietnia 2017 r. (tj. do daty zakończenia Promocji). Paragon fiskalny, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym, musi stanowić dowód dokonania jednorazowego
zakupu 3 Produktów Promocyjnych, tj. na liście zakupionych towarów objętych jednym
paragonem fiskalnym powinny znajdować się 3 szt. Margaryny Palma.
c. Następnie w terminie od godziny 00:00:00 dnia 6 kwietnia 2017 r. do godziny 23:59:59
dnia 15 kwietnia 2017 r. roku należy przesłać na numer [4321] wiadomość SMS
zawierającą numer paragonu stanowiącego dowód dokonania zakupu Produktów
Promocyjnych (dalej „Zgłoszenie Konkursowe”). Dowód dokonania zakupu Produktów
Promocyjnych nie może pochodzić z daty wcześniejszej niż 6 kwietnia 2017 r. (data
rozpoczęcia Promocji). Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zgłoszenia
Konkursowego poprzez prośbę o przesłanie skanu lub zdjęcia dowodu zakupu Produktów
Promocyjnych.
d. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie drogą SMS na numer [4321] odpowiedzieć na
pytanie konkursowe.
3. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
§ 3. NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Nagrody będą przyznawane pierwszego dnia po zakończeniu trwania Promocji
użytkownikom, którzy wg. Jury najbardziej trafnie odpowiedzą na pytanie konkursowe i które
dokonały Zgłoszenia Konkursowego zgodnie z § 2 ust. 2c Regulaminu (dalej „Zwycięzca” lub
łącznie „Zwycięzcy”). Pierwszego dnia po zakończeniu Promocji przyznane zostaną
następujące nagrody:
a. Robot kuchenny – dla osoby, która w danym dniu trwania Promocji dokona poprawnego
Zgłoszenia Konkursowego oraz w ocenie Jury najlepiej odpowie na pytanie konkursowe;
b. Bony Podarunkowe do sieci sklepów DUKA o wartości 100 PLN – dla kolejnych 10 osób,
które w danym dniu trwania Promocji dokonają poprawnego Zgłoszenia Konkursowego
oraz w ocenie Jury poprawnie odpowie na pytanie konkursowe;
2. Każdy uczestnik Promocji może wygrać tylko jedną nagrodę określonego rodzaju. Kolejne
Zgłoszenia Konkursowe uprawniające uczestnika Promocji do nagrody takiego samego
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rodzaju jak nagroda uprzednio wygrana przez tego uczestnika Promocji nie będą brane pod
uwagę.
3. Uczestnicy Promocji będą informowani o wygranej wiadomością SMS wysłaną na numer,
z którego dokonano Zgłoszenia Konkursowego. Informacja o wygranej będzie przekazywana
Zwycięzcom w ciągu 24 godzin od dnia wyłonienia zwycięzców, tj. 16 kwietnia 2017 r.
4. W wiadomości informującej o wygranej Organizator wskaże adres e-mail, na który uczestnik
Promocji powinien w ciągu 72 godzin od otrzymania sms o wygraniu nagrody przesłać swoje
dane niezbędne do wysyłki nagrody. W wiadomości e-mail powinny znajdować się dane
teleadresowe, tj. imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres pocztowy. Niedotrzymanie terminu
przesłania danych kontaktowych skutkuje utratą prawa do nagrody i przyznaniem nagrody
osobie wyłonionej jako rezerwowa.
5. Nagrody będą wysyłane Zwycięzcom po zakończeniu konkursu w terminie 30 dni roboczych.
6. Za wydanie nagród odpowiada Organizator.
7. Zwycięzca ma prawo zrezygnować z nagrody bez prawa do jakiegokolwiek ekwiwalentu.
8. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną nagrodę rzeczową ani na
ekwiwalent pieniężny.
9. Z tytułu udziału w Promocji i uzyskania przychodu w kwocie równej wartości nagrody
Zwycięzca korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 361).
10. Zwycięzca traci prawo do nagrody jeśli poda błędne, niepełne lub nieprawdziwe dane, jak
również w przypadku niewysłania wiadomości e-mail wiadomości z danymi osobowymi,
o której mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu.
§ 4. REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji zgłaszane mogą być pisemnie listem poleconym na
adres Organizatora, w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r. O prawidłowym terminie
wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego placówki nadawczej. Pisemna
reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika Promocji, jak
również wskazanie przyczyny reklamacji.
2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez
Organizatora. O wyniku rozpatrzenia reklamacji, Organizator poinformuje za pośrednictwem
listu poleconego przesłanego na adres wskazany w reklamacji.
§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla uczestników Promocji w siedzibie Organizatora jak
również na stronie internetowej: www.wypiekiudane.pl/konkurspalma
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że
zmiany te nie naruszają praw nabytych uczestników Promocji.
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