Regulamin Konkursu „Czas kibica - Tesco”
zwany dalej „Regulaminem”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa konkursu.
Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą „Czas kibica - Tesco".
2. Nazwa podmiotu urządzającego Konkurs oraz cel Konkursu.
Organizatorem Konkursu, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest Lidia Rasztawicka prowadząca
działalność gospodarczą pod nazwą AVANTI Lidia Rasztawicka z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A, NIP
9521243023, REGON 017392461.
Konkurs organizowany jest w celu promocji wyrobów Frito Lay Poland sp. z o.o. oraz Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o.
wśród konsumentów sieci sklepów stacjonarnych Tesco oraz w sklepie internetowym Tesco dostępnym pod adresem
www.ezakupy.tesco.pl., zwanych łącznie w dalszej części niniejszego Regulaminu „Tesco”. Fundatorami nagród w konkursie,
zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Fundatorami”, są Frito Lay Poland sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
przy ul. Zachodnia 1, zarejestrowana pod numerem KRS 61745 NIP 5291347721 oraz Pepsi-Cola General Bottlers sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy Zamoyskiego 24/26, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000097597, NIP: 5260210530, każda w równej części połowy puli nagród wskazanej w pkt. 17 Regulaminu.
3. Informacja o formie organizacji Konkursu.
Konkurs nie zależy od przypadku ani nie polega na odgadywaniu i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani
żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst.
jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.). Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
4. Obszar, na którym będzie prowadzony Konkurs.
Konkurs prowadzony będzie w wybranych sklepach stacjonarnych sieci Tesco na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sklepie
internetowym Tesco dostępnym pod adresem www.ezakupy.tesco.pl. Lista sklepów stacjonarnych Tesco prowadzących promocyjną
sprzedaż produktów objętych promocją uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
5. Czas trwania Konkursu.
Konkurs trwa od 18.04.2017 roku do 31.05.2017 roku. Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury
reklamacyjnej. Termin rozpatrywania reklamacji trwa do 11.08.2017 roku.
6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej.
Promocyjna sprzedaż produktów promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie rozpoczyna się w dniu 18.04.2017
roku i kończy w dniu 31.05.2017 roku. Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie dystrybuowane przez Frito Lay Poland sp. z o.o. i
oferowane przez Tesco produkty marki Lay’s, zwane dalej „Produktami Promocyjnymi Lay’s” oraz wszystkie produkty marek Pepsi,
Pepsi Max, Pepsi Twist, zwane dalej „Produktami Promocyjnymi Pepsi”.
DANE OSOBOWE
7. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych przekazanych
w ramach Konkursu, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu
w tym wydania Nagród i rozpoznania reklamacji. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, adres e-mail
i numer telefonu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji Uczestników. Każdy Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie wymienionych
danych osobowych przez Organizatora w powyżej wskazanym zakresie. Administratorami danych osobowych są Frito Lay Poland sp.
z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ul. Zachodnia 1 oraz Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (03-801) przy ul. Zamoyskiego 24/26. Imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania Uczestnika uprawnionego do
otrzymania nagrody zwanego dalej „Laureatem” publikowane są na liście Laureatów na stronie internetowej www.czaskibica.pl.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy
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Uczestnik Konkursu posiada w szczególności prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, zmiany i żądania
usunięcia.
Uczestnik biorąc udział w Konkursie może wyrazić dodatkowo dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię,
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) przekazanych w ramach Konkursu, w celach marketingowych, przez administratorów
danych osobowych tj. Frito Lay Poland sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ul. Zachodnia 1 oraz Pepsi-Cola
General Bottlers Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-801) przy ul. Zamoyskiego 24/26., zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od Frito Lay Poland sp. z o.o.
oraz od Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-801) przy ul. Zamoyskiego 24/26 informacji
handlowych drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu) zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zm. ) oraz zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16
lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm. Dz. U. z 2004 nr 171 poz. 1800 z późn.
zm.). Każdy Uczestnik Konkursu posiada w szczególności prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania,
zmiany i żądania usunięcia.
UCZESTNICY KONKURSU
8. Uczestnikiem Konkursu, zwanym w niniejszym Regulaminie „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie, może być
każda osoba fizyczna spełniająca łącznie poniższe warunki:
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych (pod warunkiem, że działa za
pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego)
- na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała w okresie od dnia 18.04.2017 roku do dnia 31.05.2017 roku, w
celu niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, jednorazowego łącznego zakupu co najmniej jednego
Produktu Promocyjnego Lay’s oraz co najmniej jednego produktu promocyjnego Pepsi w sklepie stacjonarnym sieci Tesco
objętym konkursem lub w sklepie internetowym Tesco dostępnym pod adresem www.ezakupy.tesco.pl,
- ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- posiada rachunek bankowy prowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
- nie jest pracownikiem Organizatora, Tesco Polska Sp. z o.o., spółek grupy PepsiCo oraz podmiotów działających na ich zlecenie,
ani członkiem najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego
Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu
niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na
podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
9. W przypadku wygrania Nagrody przez osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oświadczenie o którym
mowa w pkt. 23 Regulaminu wypełnia jej przedstawiciel ustawowy.
10. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Warunkiem udziału w Konkursie jest
akceptacja treści regulaminu.
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
11. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a) w dniach od 18.04.2017 roku do 31.05.2017 roku, dokonać jednorazowego łącznego zakupu co najmniej jednego Produktu
Promocyjnego Lay’s oraz co najmniej jednego Produktu Promocyjnego Pepsi w sklepie stacjonarnym sieci Tesco objętym
konkursem lub w sklepie internetowym Tesco dostępnym pod adresem www.ezakupy.tesco.pl i zachować dowód zakupu.
Przez dowód zakupu rozumie się oryginał paragonu fiskalnego. Jeden dowód zakupu można wykorzystać tylko jeden raz do
zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie.
b) Po dokonaniu zakupu, o którym mowa w pkt 11a), dokonać zgłoszenia do Konkursu poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.czaskibica.pl, zwanej dalej „Stroną Internetową”,
zawierającego następujące pola obowiązkowe:
- Wykonanie zadania konkursowego poprzez napisanie uzasadnienia: „Kto i dlaczego jest Twoim piłkarskim idolem”,
zwanego dalej „Zdaniem”. Zdanie nie może przekroczyć 160 znaków wraz ze znakami interpunkcyjnymi i odstępami.
- imię i nazwisko;
- miejscowość zamieszkania;
- numer telefonu kontaktowego;
- adres e-mailowy;
- numer dowodu zakupu o którym mowa w pkt 11a).
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W przypadku paragonu fiskalnego numer dowodu zakupu znajduje się po prawej stronie wydruku fiskalnego pod numerem NIP, po
przeciwległej stronie daty zakupu.
12. Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego samodzielnie, we własnym imieniu. Każdy Uczestnik biorąc udział w Konkursie
wyraża zgodę, pod zawieszającym warunkiem zdobycia nagrody w Konkursie, na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Fundatorów, na
zasadach określonych w punkcie 25 Regulaminu, wszystkich majątkowych praw autorskich do nadesłanego Zdania w tym
wykonywania praw zależnych, a także zrzeka się wykonywania osobistych praw autorskich do Zdania, poza prawem do autorstwa.
13. Organizator dokona weryfikacji zgłoszonych prac konkursowych i odmówi przyjęcia Zdania do Konkursu, w przypadku gdy praca
konkursowa ma dyskryminujący charakter, obraża uczucia religijne, zawiera treści obsceniczne lub inne treści niezgodne
z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź zasadami współżycia społecznego. W przypadku odmowy przyjęcia pracy do
Konkursu Organizator powiadomi o tym fakcie Uczestnika wiadomością e-mail na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.
14. Poprzez fakt dokonania zgłoszenia, o którym mowa powyżej w punkcie 11 podpunkt „b”, zawierającego pracę konkursową
(Zdanie) Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że do przesłanego Zdania przysługują mu wszelkie prawa, w tym zwłaszcza prawa
własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie
i publikowanie oraz, że przesłana praca konkursowa nie narusza w żaden sposób praw autorskich bądź innych praw czy dóbr
prawnie chronionych osób trzecich i jest wyłącznie efektem osobistej działalności Uczestnika i nie została uprzednio nigdzie
opublikowana. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Fundatorów, Organizatora lub osoby trzecie
współpracujące z Organizatorem lub Fundatorami, spowodowane opublikowaniem Zdania zawierającego wady prawne
i zobowiązany jest każdorazowo zwolnić Fundatorów, Organizatora i takie osoby trzecie od wszelkich roszczeń wynikających z tego
faktu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich
określonej przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Uczestnik nie nabywa prawa do Nagrody w razie, gdy przesłane przez niego Zdanie narusza prawo lub prawa, o których mowa
powyżej w niniejszym punkcie, osób trzecich.
15. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie według procedury przedstawionej w pkt 11 Regulaminu.
Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę I Stopnia oraz jedną Nagrodę Główną w czasie trwania całego Konkursu.
16. Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać od 18.04.2017 roku do 31.05.2017 roku. Przyjęcie Zgłoszenia przez system
rejestracyjny strony internetowej jest potwierdzone informacją zwrotną na adres e-mailowy, który podano w zgłoszeniu. Informacja
zwrotna zostanie wysłana w sposób automatyczny, ale nie później niż w kolejnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia. Informacje
zwrotne nie potwierdzają poprawności Zgłoszenia z treścią Regulaminu, a tylko fakt zarejestrowania Zgłoszenia w systemie
teleinformatycznym.
NAGRODY W KONKURSIE
17. Dla Laureatów Konkursu ufundowano następujące nagrody:
a) Nagroda Główna, w postaci konsoli PlayStation 4 1 TB o wartości 1 499,00 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w
wysokości 167 zł przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 167 zł nie jest wypłacana bezpośrednio Laureatowi,
lecz jest potrącana przez Fundatorów nagród (tj. Frito Lay Poland sp. z o.o. oraz Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. w
częściach proporcjonalnych do ufundowanych nagród) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30
ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wpłacana właściwemu organowi podatkowemu.
Łącznie ufundowano 5 Nagród Głównych o łącznej wartości 8 330,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy trzysta trzydzieści złotych
brutto).
b) Nagroda I Stopnia w postaci premii pieniężnej w wysokości 100 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości
11 zł, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 11 zł nie jest wypłacana bezpośrednio Laureatowi, lecz jest
potrącana przez Fundatorów nagród (tj. Frito Lay Poland sp. z o.o. oraz Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. w częściach
proporcjonalnych do ufundowanych nagród) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt
2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wpłacana właściwemu organowi podatkowemu.
Łącznie ufundowano 100 Nagród I Stopnia o łącznej wartości 11 100 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy sto złotych brutto).

Wartość puli nagród wynosi 19 430,00 zł brutto
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18. Nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
19. Organizator oświadcza, iż Nagrody są przekazywane, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn zm.).
MIEJSCE I TERMINY WYŁONIENIA LAUREATÓW
20. Wszystkie nagrody w Konkursie zostaną przyznane przez Komisję, zwaną dalej „Komisją”, powołaną przez Organizatora. W skład
Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora, Frito Lay Poland sp. z o.o. oraz Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. w liczbie
2 przedstawicieli Organizatora i 2 przedstawicieli Frito Lay Poland sp. z o.o. i Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.
Konkurs składa się z czterech etapów: Etap I: 18.04.2017 – 28.04.2017, Etap II: 29.04.2017 – 09.05.2017, Etap III: 10.05.2017 –
20.05.2017, Etap IV: 21.05.2017 – 31.05.2017;
Do 3 dni roboczych po zakończeniu każdego Etapu Konkursu Komisja wybierze 25 (słownie: dwudziestu pięciu) Laureatów Nagrody I
Stopnia spośród Uczestników, którzy dokonali w danym Etapie poprawnych zgłoszeń do Konkursu.
Do 3 dni roboczych po zakończeniu całego Konkursu Komisja wybierze 5 (słownie: pięciu) Laureatów Nagrody Głównej spośród
wszystkich Uczestników, którzy dokonali poprawnych zgłoszeń do Konkursu.
Posiedzenia Komisji będą odbywały się w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.
Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę I Stopnia oraz jedną Nagrodę Główną w czasie trwania całego Konkursu.
21. Komisja oceni jakość zgłoszonych Zdań oceniając kreatywność, merytoryczne dopasowanie przesłanej treści do przedmiotu
zadania konkursowego, oryginalność i styl Zdania. Komisja przyzna nagrody jedynie Zdaniom, które w opinii Komisji są najlepsze pod
względem ww. kryteriów.
22. O przyznaniu Nagrody i jej rodzaju Laureat zostanie powiadomiony poprzez wysłanie przez Organizatora na adres e-mail podany
w trakcie rejestracji wiadomości e-mail w ciągu 3 dni roboczych od momentu przyznania nagrody, czyli nie później niż do dnia
08.06.2017.
23. Laureat Nagrody I Stopnia lub Nagrody Głównej w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail z informacją o
wygranej zobowiązany jest przesłać Organizatorowi przesyłką rejestrowaną na adres: AVANTI Lidia Rasztawicka, ul. Reymonta 4A,
05-070 Sulejówek z dopiskiem „Czas kibica - Tesco”, następujące dokumenty:
a)
Oświadczenie zawierające dane osobowe Laureata zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym, tj. imię,
nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego; zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w celu przeprowadzenia konkursu, zgodę na przekazanie praw autorskich na rzecz Fundatorów oraz oświadczenie o spełnieniu
warunków pkt. 8 Regulaminu, a w przypadku Laureata Nagrody I Stopnia również indywidualny numer rachunku bankowego IBAN,
nazwę banku, adres banku (ulica, kod pocztowy, miejscowość) Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do
niniejszego Regulaminu, Laureat może złożyć oświadczenie na wyżej wspomnianym wzorze lub poprzez własne pismo, które będzie
zawierało dane określone we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 lub Załącznik nr 3. W przypadku osoby ograniczonej w zdolności do
czynności prawnych oświadczenie wypełnia przedstawiciel ustawowy.
b)
Dowód Zakupu potwierdzający zakup Produktów promocyjnych uprawniający do udziału w Konkursie zgodnie
z Regulaminem o numerze zgodnym z numerem podanym w zgłoszeniu o którym mowa w pkt. 11 b) Regulaminu. Organizator jest
zobowiązany do zwrotu Dowodu Zakupu Uczestnikowi, o ile Uczestnik prześle Organizatorowi zaadresowaną kopertę ze znaczkiem
pozwalającym na nadanie przesyłki rejestrowanej na wskazany adres. Organizator zobowiązany jest do nadania przesyłki
z Dowodem Zakupu niezwłocznie, nie później niż do dnia 05.07.2017roku.
24. Prawo Laureata do Nagrody wygasa, jeśli w terminie do dnia 28.06.2017 roku nie doręczy Organizatorowi wszystkich
wymaganych dokumentów i danych. W takim wypadku Nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Fundatorów.
25. Fundatorzy nabywają autorskie prawa majątkowe do Zdań Laureatów z chwilą podpisania przez Laureata, a w przypadku osoby
niepełnoletniej mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenia o wyrażeniu
zgody na nieodpłatne przeniesienie na Fundatorów całości praw majątkowych Laureata do Zdania i wydania nagrody. Nabycie praw
autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 90 poz. 631, 2006 r. ze zmianami), a w szczególności:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w szczególności drukiem, techniką cyfrową, techniką reprograficzną,
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b)
c)
d)
e)

wprowadzenie do obrotu,
wprowadzenie do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie w jego pamięci,
wprowadzenie do sieci Internet,
trwałe i czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, techniką cyfrową,
techniką reprograficzną,
f) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
g) wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Fundatorów, jego publikacji i innych przejawów
jego działalności, a także przedmiotów jego własności; obejmuje to także utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne, na
płytach CD, kasetach oraz wykonywanie uprawnień zgodnie z punktami od a) do f),
h) wykonywanie praw zależnych do Zdania o których mowa w art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach autorskich.
WYDAWANIE NAGRÓD
26. Organizator po doręczeniu mu dokumentów, o których mowa w pkt. 23 Regulaminu, przystępuje do weryfikacji ich zgodności
z danymi zawartymi w zwycięskim zgłoszeniu konkursowym Laureata (o którym mowa w punkcie 11 podpunkt „b” Regulaminu) oraz
wymogami niniejszego Regulaminu. Po pozytywnej weryfikacji zgodności dokumentów, o których mowa w pkt. 23 Regulaminu,
Organizator wysyła Laureatowi Nagrodę Główną, na podany przez niego adres, przesyłką kurierską lub pocztową w terminie do dnia
14.07.2017 roku. Nagrodę I Stopnia Organizator wysyła Laureatowi przelewem na konto bankowe wskazane przez Laureata lub
przedstawiciela ustawowego zgodnie z pkt. 23 Regulaminu w terminie do dnia 14.07.2017 roku.
Koszt przelewu, przesyłki kurierskiej lub pocztowej ponosi Organizator, dostarczenie Nagród jest możliwe jedynie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie
Laureata Konkursu.
OGŁASZANIE WYNIKÓW
27. Lista Laureatów (w postaci imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania) jest publikowana sukcesywnie na stronie internetowej
www.czaskibica.pl
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
28. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Konkursu na piśmie na adres: AVANTI Lidia Rasztawicka, ul. Reymonta 4A,
05-070 Sulejówek z dopiskiem „Czas kibica - Tesco – reklamacja” lub e-mailem na adres: info@czaskibca.pl
z dopiskiem w tytule „Czas kibica - Tesco – reklamacja”, najpóźniej do dnia 28.07.2017 roku (data wpłynięcia reklamacji do
Organizatora w przypadku złożenia reklamacji pocztą albo data wprowadzenia wiadomości e-mail przez Uczestnika do sytemu
teleinformatycznego w sposób umożliwiający dotarcie wiadomości e-mail do Organizatora w wypadku złożenia reklamacji emailem).
29. Reklamacje rozpatruje Komisja, której skład zostanie wyłoniony przez Organizatora.
30. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji do
Organizatora włączając dzień wysłania zawiadomienia o wyniku reklamacji (w przypadku zgłoszenia reklamacji poprzez e-mail,
odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez osobę składającą reklamację, chyba że zostaną wskazane innego
rodzaju dane kontaktowe). Rozpatrywanie reklamacji trwa najpóźniej do dnia 11.08.2017 roku. włączając w to wysłanie
zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. Fakt skorzystania lub nie skorzystania z trybu postępowania reklamacyjnego ani
wynik rozpoznania reklamacji w żaden sposób nie ograniczają prawa do dochodzenia nie zaspokojonych roszczeń w drodze
postępowania sądowego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
31. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.czaskibica.pl. Na pisemne życzenie Uczestnika Konkursu, otrzyma on kopię Regulaminu po przesłaniu przez niego
zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: AVANTI Lidia Rasztawicka, ul. Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Czas
kibica - Tesco - regulamin”.
32. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
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33. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią Załączniki nr 1, 2 i 3.
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Załącznik nr 1
Lista sklepów stacjonarnych Tesco objętych Konkursem:
SKLEP

ADRES

MIEJSCOWOŚĆ

TESCO

POLUDNIOWA

ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

TESCO

WŁÓKNIARZY

ANDRYCHÓW

TESCO

PAKOSKA

BARCIN

TESCO

KOLEJOWA 6

BEŁCHATÓW

TESCO

CZEKOLADOWA 11

BIELANY WROCŁAWSKIE

TESCO

WARSZAWSKA 180

BIELSKO-BIAŁA

TESCO

GENERAŁA KOMOROWSKIEGO 18

BIŁGORAJ

TESCO

PONIATOWSKIEGO

BŁONIE

TESCO

PROSZOWSKA 1/2

BOCHNIA

TESCO

DASZYŃSKIEGO 1

BOGATYNIA

TESCO

AL. TYSIĄCLECIA 49

BOLESŁAWIEC

TESCO

STRAŻACKA

BOLSZEWO

TESCO

AL. JEROZOLIMSKIE 39

BRZEG DOLNY

TESCO

TORUŃSKA 101

BYDGOSZCZ

TESCO

CHORZOWSKA 86

BYTOM

TESCO

KARPACKA 1 A

BYTOM

TESCO

LWOWSKA 24

CHEŁM

TESCO

CHELMINSKIE PRZEDMIESCIE

CHEŁMŻA

TESCO

SZPITALNA 15

CHRZANÓW

TESCO

BEMA

CIECHOCINEK

TESCO

POCZTOWA

CZARNKÓW

TESCO

LEGIONÓW 83

CZECHOWICE DZIEDZICE

TESCO

DROGOWCÓW 43

CZĘSTOCHOWA

TESCO

KASZTANOWA 2

CZŁUCHÓW

TESCO

SUCHARSKIEGO 11

DĄBROWA TARNOWSKA

TESCO

ŚWIDNICKA 71

DZIERŻONIÓW

TESCO

SUWALSKA 8/10

EŁK

TESCO

WROCŁAWSKA 2A

GAJKÓW

TESCO

KOŚCIUSZKI 61

GARWOLIN

TESCO

CIENISTA 30

GDAŃSK

TESCO

KCYŃSKA 27

GDYNIA

TESCO

NOWOWICZLIŃSKA

GDYNIA

TESCO

ŁABĘDZKA 24

GLIWICE

TESCO

PSZCZYŃSKA 315

GLIWICE

TESCO

WIELICKA 8

GLIWICE

TESCO

PIŁSUDZKIEGO 15

GŁOGÓW

TESCO

GÓRCZYŃSKA 19

GORZÓW WIELKOPOLSKI

TESCO

SŁOWIAŃSKA 70

GORZÓW WIELKOPOLSKI

TESCO

JANA PAWŁA II

GOSTYNIN

TESCO

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

GOSTYŃ

TESCO

PIJARSKA 123

GÓRA KALWARIA

TESCO

DWORNA

GRAJEWO

TESCO

PIOTRA SKARGI .

GRÓJEC

TESCO

BUDZISZYŃSKA/ II ARMII WOJSKA .

GUBIN

TESCO

DWORCOWA 2

HRUBIESZÓW

TESCO

WOJSKA POLSKIEGO 16

INOWROCŁAW

TESCO

FABRYCZNA

JAKTORÓW

7

TESCO

PONIATOWSKIEGO 17

JAWOR

TESCO

JANA PAWŁA II

JELENIA GÓRA

TESCO

WOLNOŚCI 239A

JELENIA GÓRA

TESCO

PARTYZANTÓW

JĘDRZEJÓW

TESCO

WYSZYŃSKIEGO

JÓZEFÓW K. OTWOCKA

TESCO

MAJKOWSKA

KALISZ

TESCO

WOJSKA POLSKIEGO 2

KALISZ

TESCO

CHORZOWSKA 107

KATOWICE

TESCO

GLUBCZYCKA

KĘDZIERZYN KOŹLE

TESCO

BUDOWLANA 13

KĘTRZYN

TESCO

BOHATERÓW WARSZAWY

KIELCE

TESCO

ŚWIĘTOKRZYSKA 20

KIELCE

TESCO

BYCZYŃSKA .

KLUCZBORK

TESCO

SZPITALNA

KNURÓW

TESCO

LEŚNA 2

KOLBUDY

TESCO

TARNOBRZESKA 25

KOLBUSZOWA

TESCO

JANA PAWŁA II 11/13

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

TESCO

STANISŁAWA STASZICA

KOŃSKIE

TESCO

GORZOWSKA 98

KOSTRZYN ODRZAŃSKI

TESCO

IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 1

KOSZALIN

TESCO

ŚMIGIELSKA 53A

KOŚCIAN

TESCO

HALLERA 29

KOŚCIERZYNA

TESCO

STAROPOLSKA 32

KOWALE

TESCO

WARSZAWSKA

KOZIENICE

TESCO

OS. TEATRALNE

KRAKÓW

TESCO

KAPELANKA 56

KRAKÓW

TESCO

BABIŃSKIEGO 69

KRAKÓW

TESCO

WIELICKA 259

KRAKÓW

TESCO

3 MAJA

KRAPKOWICE

TESCO

ZAKRĘCIE 2J

KRASNYSTAW

TESCO

CHOJNOWSKA 41

LEGNICA

TESCO

POZNAŃSKA 3

LESZNO

TESCO

TARNOWSKA 9B

LIMANOWA

TESCO

PLK. DABKA 2A

LUBACZÓW

TESCO

LUBELSKA 84

LUBARTÓW

TESCO

WYZWOLENIA

LUBAWA

TESCO

PADEREWSKIEGO 101

LUBIN

TESCO

LUBLIN

TESCO

ORKANA 4
GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO
116
CHEŁMSKA 29

TESCO

ZAWADZKA 38

ŁOMŻA

TESCO

UŁAŃSKA

ŁOWICZ

TESCO

NATALII

ŁÓDŹ

TESCO

KOPCINSKIEGO

ŁÓDŹ

TESCO

POJEZIERSKA (RÓG WŁÓKNIARZY) 93

ŁÓDŹ

TESCO

PIŁSUDSKIEGO 15/23

ŁÓDŹ

TESCO

WIDZEWSKA 22

ŁÓDŹ

TESCO

WYSZYNSKIEGO

ŁÓDŹ

TESCO

WLÓKNIARZY

ŁÓDŹ

TESCO

ZGIERSKA

ŁÓDŹ

TESCO

ŁAPY
ŁĘCZNA

8

TESCO

MIĘDZYRZECKA 49

ŁUKÓW

TESCO

WOLNOSCI

MAKÓW PODHALAŃSKI

TESCO

GROBELNO 68

MALBORK

TESCO

ŻEROMSKIEGO 18

MIELEC

TESCO

KONSTYTUCJI 3-MAJA 2

MIĘDZYRZECZ

TESCO

KRÓLEWSKA 123A

MILANÓWEK

TESCO

KONSTYTUCJI 3-GO MAJA

MIŃSK MAZOWIECKI

TESCO

STAROWIEJSKA

MSZANA DOLNA

TESCO

MONIUSZKI 61

MYSŁOWICE

TESCO

SŁONECZNA

MYŚLENICE

TESCO

SĄDOWA 14A

NAKŁO N. NOTECIĄ

TESCO

MARIAŃSKA 3

NAMYSŁÓW

TESCO

POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ

NASIELSK

TESCO

AKACJOWA

NIEPOŁOMICE

TESCO

PODOFICERSKA 2

NISKO

TESCO

ZWIRKI I WIGURY

NOWE MIASTO LUBAWSKIE

TESCO

PRAŻMOWSKIEGO 11

NOWY SĄCZ

TESCO

KILIŃSKIEGO

NOWY TARG

TESCO

HANKI SAWICKIEJ

OLSZTYN

TESCO

PSTROWSKIEGO 16

OLSZTYN

TESCO

3 MAJA 51

OŁAWA

TESCO

OZIMSKA 72

OPOLE

TESCO

PLAC TEATRALNY 12

OPOLE

TESCO

GEN. ARMII ALEKSANDRA GORBATOWA 30

OSTROŁĘKA

TESCO

MICKIEWICZA 20

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

TESCO

KALISKA 120

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

TESCO

KSIĘDZA MAJORKA 2

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

TESCO

WYSZYNSKIEGO

OZORKÓW

TESCO

TYSIĄCLECIA 7

PIASTÓW

TESCO

BYDGOSKA 137

PIŁA

TESCO

SŁOWACKIEGO

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

TESCO

CHOPINA

PŁOCK

TESCO

MŁYŃSKA 2A

POLKOWICE

TESCO

OPIEŃSKIEGO 1

POZNAŃ

TESCO

SERBSKA 7

POZNAŃ

TESCO

MRĄGOWSKA 4

POZNAŃ

TESCO

IGNACEGO DOMEJKI 1

PRUSZCZ GDAŃSKI

TESCO

LWOWSKA 36

PRZEMYŚL

TESCO

DĘBLIŃSKA 20

PUŁAWY

TESCO

MICKIEWICZA

PUŁTUSK

TESCO

OPAWSKA

RACIBÓRZ

TESCO

SANDOMIERSKA

RADOM

TESCO

JANA PAWLA

RADZYMIN

TESCO

MIECZYSŁAWA STAGROWSKIEGO 1

RADZYŃ PODLASKI

TESCO

MLYNARSKA

RASZYN

TESCO

KAMIEŃSKIEGO 2

RAWICZ

TESCO

GRUNWALDZKA 41

ROPCZYCE

TESCO

1 MAJA 370A

RUDA ŚLĄSKA

TESCO

ŻORSKA

RYBNIK

TESCO

ŁADNA 2

RYDUŁTOWY

9

TESCO

POWSTAŃCÓW WARSZAWY 13

RZESZÓW

TESCO

11 LISTOPADA

SIEDLCE

TESCO

WOJSKA POLSKIEGO 11

SIERADZ

TESCO

29 LISTOPADA

SKAWINA

TESCO

CZESŁAWA LISKA 1

SKIERNIEWICE

TESCO

KUPIECKA 4

SŁAWNO

TESCO

KILINSKIEGO

SŁUPCA

TESCO

WÓJTÓWKA 2D

SOCHACZEW

TESCO

LOTNIKÓW LEWONIEWSKICH 3

SOKÓŁKA

TESCO

1-GO MAJA 21/23

SOSNOWIEC

TESCO

PRZEMYSŁOWA 2B

STALOWA WOLA

TESCO

WYSZYŃSKIEGO 14

STARACHOWICE

TESCO

SZCZECIŃSKA 81

STARGARD SZCZECIŃSKI

TESCO

ZBLEWSKA 5

STAROGARD GDAŃSKI

TESCO

MICKIEWICZA 56

STASZÓW

TESCO

TARGOWA

STRYKÓW

TESCO

HANDLOWA

SUCHA BESKIDZKA

TESCO

TKACKA 10

SULECHÓW

TESCO

OKUNIEWSKA

SULEJÓWEK

TESCO

BAKALARZEWSKA 19

SUWAŁKI

TESCO

CIESZKOWSKIEGO

SWARZĘDZ

TESCO

JANA PAWŁA II 3

SZAMOTUŁY

TESCO

ŁĘCZYCKIEGO 44

SZCZAWNO-ZDRÓJ

TESCO

DUŃSKA

SZCZECIN

TESCO

MILCZAŃSKA 31F

SZCZECIN

TESCO

POLICKA 51

SZCZECIN

TESCO

KOSZALIŃSKA 82

SZCZECINEK

TESCO

Strzegomska 2

ŚWIDNICA

TESCO

WAŁBRZYSKA 42A

ŚWIEBODZICE

TESCO

SULECHOWSKA 8

ŚWIEBODZIN

TESCO

CUKROWNIKÓW 2

ŚWIECIE

TESCO

CHORZOWSKA 16

ŚWIĘTOCHŁOWICE

TESCO

ZAGÓRSKA 158

TARNOWSKIE GÓRY

TESCO

NOWODĄBROWSKA 127

TARNÓW

TESCO

WARSZAWSKA

TOMASZÓW MAZOWIECKI

TESCO

REJA

TORUŃ

TESCO

SIOSTRY HILGI BRZOSKI 4

TRZEBNICA

TESCO

KONIŃSKA 24

TUREK

TESCO

RZGOWSKA 100

TUSZYN

TESCO

TOWAROWA

TYCHY

TESCO

CIESZYŃSKA 32

USTROŃ K. CIESZYNA

TESCO

MATKI BOSKIEJFAT.

WADOWICE

TESCO

OBR. WESTERPLATTE

WADOWICE

TESCO

PATRIOTÓW

WARSZAWA

TESCO

SZOLC - ROGOŹIŃSKIEGO

WARSZAWA

TESCO

KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 14

WARSZAWA

TESCO

MLYNARSKA

WARSZAWA

TESCO

WOLSKA

WARSZAWA

TESCO

GÓRCZEWSKA 212/226

WARSZAWA

TESCO

POŁCZYŃSKA 17

WARSZAWA

10

TESCO

SWIATOWIDA

WARSZAWA

TESCO

CYRULIKÓW

WARSZAWA

TESCO

FIELDORFA

WARSZAWA

TESCO

KWIATKOWSKIEGO

WARSZAWA

TESCO

TORUNSKA

WARSZAWA

TESCO

GEN. FIELDORFA EMILA 41

WARSZAWA

TESCO

STALOWA 60/64

WARSZAWA

TESCO

CZERSKA

WARSZAWA

TESCO

KLESZCZOWA 18/1B

WARSZAWA

TESCO

SOSNKOWSKIEGO 1C

WARSZAWA

TESCO

KRUSZYŃSKA 17

WŁOCŁAWEK

TESCO

26 Marca 96

WODZISŁAW ŚLĄSKI

TESCO

KIEŁCZOWSKA 74

WROCŁAW

TESCO

DŁUGA 37/47

WROCŁAW

TESCO

LEGNICKA

WROCŁAW

TESCO

PAPROTNA 7

WROCŁAW

TESCO

KALISKA 17

WRZEŚNIA

TESCO

PUŁTUSKA 96

WYSZKÓW

TESCO

CHRAMCÓWKI

ZAKOPANE

TESCO

MAZOWIECKA 4A

ZAMBRÓW

TESCO

POPIELUSZKI

ZGIERZ

TESCO

ENERGETYKÓW 2

ZIELONA GÓRA

TESCO

REYMONTA 3

ŻAGAŃ

TESCO

BRONI PANCERNEJ 15

ŻARY

TESCO

MICKIEWICZA

ŻNIN

TESCO

MALINOWA 1

ŻORY

TESCO

ŻEROMSKIEGO

ŻYCHLIN

TESCO

LEGIONÓW 45

ŻYWIEC
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Załącznik nr 2

Oświadczenie dla laureata Nagrody I Stopnia Konkursu „Czas kibica - Tesco”
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI.

Dane adresowe Laureata Konkursu (zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym)* :
Imię i nazwisko Laureata:………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego Laureata (w wypadku gdy Laureat działa przez przedstawiciela ustawowego):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..….…….
Adres korespondencyjny (ulica, numer budynku, mieszkania) ………………………………………………………………………………………………….…
Kod pocztowy:…………………………………………………….. Miejscowość:………………………………………………………………..……….……..….…………….
Telefon kontaktowy:…………………………………………… E-mail: ………………………………………………………………….………….…………..……….………
Numer rachunku bankowego IBAN (należącego do Laureata)………………………………………………………………………………..…………………….
Nazwa i adres banku (ulica, numer budynku, kod pocztowy, miejscowość)…………………………………………………….………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczenia laureata Konkursu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych:
Oświadczam, iż zapoznałem się z pkt 7 Regulaminu Konkursu „Czas kibica - Tesco” i zasadami wyrażania zgody na przetwarzanie moich danych
osobowych. Zostałem poinformowany o dobrowolności wyrażenia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych oraz iż Uczestnikowi
Konkursu, który podał swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zmiany oraz żądania usunięcia.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tj.:
Dz. U. z 2016 r., poz. 922. z późn. zm.) w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu „Czas kibica - Tesco”, w tym wydania nagród i rozpatrzenia
reklamacji. Administratorami danych osobowych są Frito Lay Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ul. Zachodnia 1
oraz Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-801) przy ul. Zamoyskiego 24/26. Podanie danych jest dobrowolne,
ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
Data*…………………………………………………………………. Podpis*…………………………………………………………………………….
Oświadczenia laureata Konkursu o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Fundatorów całości praw majątkowych do Zdania:
Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Fundatorów nagród w Konkursie "Czas kibica - Tesco" (to jest: Frito Lay Poland sp. z o.o. oraz
Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.) całości autorskich praw majątkowych do Zdania stanowiącego wykonanie zadania konkursowego w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 90 poz. 631, 2006 r. ze zmianami).
Nabycie praw autorskich przez Fundatorów obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 wyżej wymienionej ustawy, a w
szczególności pola doprecyzowane w pkt. 25 Regulaminu Konkursu, w tym wykonywania praw zależnych. Jako laureat nagrody nie jestem
uprawniony/a do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu.
Data*…………………………………………………………………. Podpis*…………………………………………………………………………….
Oświadczenia laureata Konkursu o spełnieniu warunków pkt. 8 Regulaminu:
Oświadczam iż nie jestem pracownikiem Organizatora, Tesco Polska Sp. z o.o. spółek grupy PepsiCo oraz podmiotów działających na ich zlecenie
ani członkiem ich najbliższej rodziny w rozumieniu pkt. 8 Regulaminu.
Data*…………………………………………………………………. Podpis*…………………………………………………………………………….
* UWAGA: W przypadku wygrania nagrody przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, oświadczenie wypełnia przedstawiciel ustawowy.
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Załącznik nr 3

Oświadczenie dla laureata Nagrody Głownej Konkursu „Czas kibica - Tesco”
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI.

Dane adresowe Laureata Konkursu (zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym)* :
Imię i nazwisko Laureata:………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego Laureata (w wypadku gdy Laureat działa przez przedstawiciela ustawowego):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..….…….
Adres korespondencyjny (ulica, numer budynku, mieszkania) ………………………………………………………………………………………………….…
Kod pocztowy:…………………………………………………….. Miejscowość:………………………………………………………………..……….……..….…………….
Telefon kontaktowy:…………………………………………… E-mail: ………………………………………………………………….………….…………..……….………

Oświadczenia laureata Konkursu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych:
Oświadczam, iż zapoznałem się z pkt 7 Regulaminu Konkursu „Czas kibica - Tesco” i zasadami wyrażania zgody na przetwarzanie moich danych
osobowych. Zostałem poinformowany o dobrowolności wyrażenia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych oraz iż Uczestnikowi
Konkursu, który podał swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zmiany oraz żądania usunięcia.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tj.:
Dz. U. z 2016 r., poz. 922. z późn. zm.) w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu „Czas kibica - Tesco”, w tym wydania nagród i rozpatrzenia
reklamacji. Administratorami danych osobowych są Frito Lay Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ul. Zachodnia 1
oraz Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-801) przy ul. Zamoyskiego 24/26. Podanie danych jest dobrowolne,
ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
Data*…………………………………………………………………. Podpis*…………………………………………………………………………….
Oświadczenia laureata Konkursu o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Fundatorów całości praw majątkowych do Zdania:
Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Fundatorów nagród w Konkursie "Czas kibica - Tesco" (to jest: Frito Lay Poland sp. z o.o. oraz
Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o) całości autorskich praw majątkowych do Zdania stanowiącego wykonanie zadania konkursowego w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 90 poz. 631, 2006 r. ze zmianami).
Nabycie praw autorskich przez Fundatorów obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 wyżej wymienionej ustawy, a w
szczególności pola doprecyzowane w pkt. 25 Regulaminu Konkursu, w tym wykonywania praw zależnych. Jako laureat nagrody nie jestem
uprawniony/a do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu.
Data*…………………………………………………………………. Podpis*…………………………………………………………………………….
Oświadczenia laureata Konkursu o spełnieniu warunków pkt. 8 Regulaminu:
Oświadczam iż nie jestem pracownikiem Organizatora, Tesco Polska Sp. z o.o. spółek grupy PepsiCo oraz podmiotów działających na ich zlecenie
ani członkiem ich najbliższej rodziny w rozumieniu pkt. 8 Regulaminu.
Data*…………………………………………………………………. Podpis*…………………………………………………………………………….
* UWAGA: W przypadku wygrania nagrody przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, oświadczenie wypełnia przedstawiciel ustawowy.
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