Regulamin konkursu „Tesco - Rowery za plenery 2016”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa
w Konkursie pod nazwą „Tesco - Rowery za plenery 2016", zwanym w dalszej
części Regulaminu „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Agencja Reklamowa „CzArt” sp. z o.o. z adresem
siedziby: ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000003536, posiadająca NIP: 8971346395, o kapitale zakładowym 260 000,00
zł, zwana dalej „Organizatorem”, działająca na zlecenie Tesco (Polska) sp. z o.o.
z adresem siedziby: ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000016108, posiadającej NIP: 5261037737, o kapitale
zakładowym 3 503 718 000,00 zł, zwanej dalej „Fundatorem”.
3. Operatorem technicznym Konkursu, zajmującym się obsługą wydania nagród,
jest PPS S.A. z adresem siedziby: ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000349372, posiadająca NIP: 8942991259, o
kapitale zakładowym 100 000,00 zł (kapitał wpłacony: 80 000,00 zł), zwana dalej
„Operatorem”.
4. Konkurs przeprowadzony będzie za pośrednictwem strony internetowej
www.tesco.pl/rowery/konkurs, w sposób szczegółowo opisany w Regulaminie.
5. Regulamin stanowi treść przyrzeczenia publicznego Organizatora. Organizator
jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
§ 2. Czas trwania Konkursu i termin wyłonienia oraz publikacji zwycięskich
prac
1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są w okresie od dnia 18.07.2016 r. do dnia
14.08.2016 r.
2. Zwycięzcy w konkursie zostaną wyłonieni w terminie do dnia 28.08.2016 r., natomiast
zwycięskie prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej www.tesco.pl/
rowery/konkurs/zwycięzcy w terminie do dnia 11.09.2016 do godziny 23:59:59.

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być
każda pełnoletnia osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności
prawnych, posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zapozna się z niniejszym Regulaminem oraz prawidłowo wypełni i wyśle
formularz konkursowy dostępny online na stronie internetowej www.tesco.pl/
rowery/konkurs/formularz.
2. Zadaniem konkursowym jest zgłoszenie do Konkursu jak najlepszej, wykonanej
samodzielnie fotografii z sobą samym (tzw. „selfie”) na tle atrakcyjnego widoku,
krajobrazu lub miejsca na Ziemi. Dodatkowo ww. fotografię należy zatytułować jak
najlepszym opisem własnego autorstwa, zawierającym do 150 (stu pięćdziesięciu)
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znaków (wliczając w to znaki specjalne i spacje) oraz określić współrzędne
sfotografowanej lokalizacji na mapie Google Maps. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest
skorzystanie z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.tesco.pl/rowery/
konkurs/formularz oraz wypełnienie wymaganych danych w formularzu zgłoszeniowym, w
tym dodanie wymaganego załącznika (fotografii).

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora (w tym
w szczególności członkowie komisji konkursowej), pracownicy Fundatora oraz
pracownicy Operatora, którzy brali lub biorą udział w organizacji Konkursu, ani
członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Przez „pracowników” rozumie
się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu prawnego (w tym w ramach
stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej lub tzw. samozatrudnienia). Przez
„członków najbliższej rodziny” rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych,
rodzeństwo, teściów, przysposobionych oraz rodzeństwo małżonka.
4. Fotografia wraz z opisem, o których mowa powyżej, stanowią łącznie pracę
konkursową. Fotografia zgłoszona do Konkursu nie powinna mieć rozmiaru
większego niż 2 MB oraz powinna mieć format cyfrowy: .jpg.
5. Zgłoszenie pracy konkursowej do Konkursu jest jednoznaczne ze złożeniem
oświadczenia przez Uczestnika, że jest autorem tej pracy konkursowej oraz
posiada do niej prawa autorskie i inne uprawnienia w zakresie umożliwiającym
wzięcie udziału w Konkursie i udzielenie licencji i zezwoleń, o których mowa
w Regulaminie, oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania prawne lub
faktyczne do zamieszczenia tej pracy konkursowej na stronie internetowej
Konkursu. Organizator informuje, że w wypadku, gdyby oświadczenie Uczestnika
okazało się niezgodne z prawdą, Uczestnik może ponieść odpowiedzialność za
wady prawne pracy konkursowej, w tym odpowiedzialność odszkodowawczą, na
zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6. Dokonując zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik wybiera o jaką nagrodę zamierza
się ubiegać w ramach Konkursu. Uczestnik może, według własnego wyboru,
ubiegać się o nagrodę I stopnia, nagrodę II stopnia albo nagrodę III stopnia. Na
każdym etapie (§ 2 ust. 2) Konkurs zostanie rozstrzygnięty odrębnie spośród
zgłoszeń dokonanych przez osoby, które zadeklarowały wybór danej nagrody.
Organizator informuje, że Uczestnik, który w ramach zgłoszenia zadeklarował, że
bierze udział w rywalizacji o nagrodę określonego rodzaju (np. nagrody I stopnia)
nie jest uwzględniany przy przyznawaniu nagród innego rodzaju (np. nagrody II i
III stopnia). W ramach jednego zgłoszenia można wziąć udział w rywalizacji
o nagrodę tylko jednego rodzaju.
7. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy powinien zawierać (poprzez
wypełnienie odpowiednich pól w formularzu) następujące dane:
a) imię i nazwisko Uczestnika,
b) adres e-mail Uczestnika,
c) dodanie fotografii (za pomocą udostępnionego mechanizmu interaktywnego);
d) dodanie opisu fotografii,
e) określenie lokalizacji miejsca na fotografii za pomocą udostępnionego
mechanizmu usługi Google Maps,
f) wybór nagrody, o którą chce się ubiegać osoba dokonująca zgłoszenia,
g) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora
danych – Tesco (Polska) sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Kapelanka 56,
30-347 Kraków – w celu przeprowadzenia Konkursu (w tym publikacji
nagrodzonych prac konkursowych i wydania ewentualnej nagrody);
Organizator informuje, że odwołanie zgody, o której mowa powyżej,
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oznaczać będzie rezygnację z udziału w Konkursie i usunięcie danych
Uczestnika z listy osób biorących udział w Konkursie.
8. W formularzu zgłoszeniowym Uczestnik może ponadto dobrowolnie udzielić zgód
o następującej treści (wyrażenie tych zgód jest dobrowolne i nie jest warunkiem
udziału w Konkursie):
a) Wyrażenie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Tesco
(Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kapelanka 56, w celu
korzystania z prowadzonej przez Tesco (Polska) usługi „Newsletter Tesco”.
Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do
treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/
świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co
skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej
usługi „Newsletter Tesco” potwierdzone znakiem (☑). Zgoda nie jest
obowiązkowa;
b) Wyrażenie zgody na otrzymywanie od Tesco (Polska) sp. o.o. za pomocą
środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu
Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
U. Nr 144, poz. 1204) potwierdzone znakiem (☑). Zgoda nie jest
obowiązkowa.
9. W celu dokonania zgłoszenia i wzięcia udziału w Konkursie jako jego Uczestnik,
należy wysłać formularz zgłoszeniowy wypełniony zgodnie z ust. 7 powyżej, za
pomocą odpowiedniej funkcji widocznej pod formularzem. Bezpośrednio po
otrzymaniu zgłoszenia Organizator potwierdza jego otrzymanie za pomocą
automatycznej wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w formularzu.
10. W ramach Konkursu zabronione jest dostarczanie przez Uczestników treści (w
tym prac konkursowych) bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje,
w tym naruszających ogólnie przyjęte normy moralne, obrażających uczucia
religijne lub bezwyznaniowość, negujących powszechnie uznawaną w nauce
prawdę historyczną (taką jak zbrodnie hitlerowskie i komunistyczne),
propagujących ustroje totalitarne, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych.
Zabronione jest również dostarczanie treści (w tym prac konkursowych)
stanowiących antyreklamę Fundatora lub kryptoreklamę podmiotów innych niż
Fundator. Zabronione jest ponadto wpływanie w bezprawny sposób na przebieg
Konkursu, w tym jego wyniki.
11. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie
Uczestnika, który naruszył postanowienie ust. 10 powyżej.
12. Uczestnictwo w Konkursie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej, za
pośrednictwem strony internetowej www.tesco.pl/rowery/konkurs.
13. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie podczas trwania
Konkursu, zgłaszając kolejne (inne) prace konkursowe.
14. Jeżeli do Konkursu zostaną zgłoszone dwie lub więcej prace konkursowe,
zawierające identyczną fotografię lub opis, Organizator weźmie pod uwagę
wyłącznie tę pracę konkursową, która została zarejestrowane jako pierwsza.
§ 4. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody
1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokonuje komisja konkursowa, powołana przez
Organizatora w porozumieniu z Fundatorem. Komisja składa się z nierównej
liczby członków, nie mniej jednak niż 3.
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2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbywa się w terminie określonym w § 2 ust. 2
Regulaminu odrębnie dla nagród różnego stopnia. Rozstrzygnięcie Konkursu
polega na wyłonieniu najlepszych zdaniem komisji konkursowej prac
konkursowych spośród prac zgłoszonych przez Uczestników.
3. Łącznie w całym Konkursie przyrzeczone są 124 (sto dwadzieścia cztery)
nagrody, w tym 4 (cztery) nagrody I stopnia, 40 (czterdzieści) nagród II stopnia i
80 (osiemdziesiąt) nagród III stopnia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu prac konkursowych,
które naruszają § 3 ust. 10 Regulaminu. Organizator zastrzega sobie również
prawo wykluczenia z Konkursu prac konkursowych, który w oczywisty sposób nie
są związane z tematyką Konkursu.
5. W Konkursie przyrzeczone są następujące nagrody:
a) 1 x rower miejski o wartości 490,77 zł brutto wraz z kwotą pieniężną w
wysokości 54,00 zł,
b) 1 x rower miejski o wartości 490,77 zł brutto wraz z kwotą pieniężną w
wysokości 54,00 zł,
c) 1 x rower górski o wartości 899,00 zł brutto wraz z kwotą pieniężną w
wysokości 99,00 zł
d) 1 x rower dziecięcy o wartości 389,00 zł brutto wraz z kwotą pieniężną w
wysokości 43,00 zł
e) 40 x zestaw akcesoriów rowerowych marki Rolson o wartości 56,99 zł wraz z
kwotą pieniężną w wysokości 6,00 zł,
f) 80 x zestaw produktów marki Finest o wartości 27,98 zł wraz z kwotą
pieniężną w wysokości 3,00 zł,
6. Każda z nagrodzonych prac konkursowych zostanie nagrodzona jedną nagrodą,
zgodnie z rozstrzygnięciem dokonanym przez komisję konkursową oraz zgodnie
z wyborem nagrody dokonanym przez Uczestnika w ramach zgłoszenia do
Konkursu.
7. Nagrody konkursowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną ani
na nagrody innego rodzaju.
8. O wynikach Konkursu zwycięzcy (laureaci) będą informowani przez Organizatora
drogą elektroniczną, na adres e-mail podany podczas rejestracji. Warunkiem
wydania nagrody jest wyrażenie przez laureata woli przyjęcia nagrody w postaci
oświadczenia przesłanego za pośrednictwem e-maila zwrotnego do Organizatora.
Oświadczenie o przyjęciu nagrody musi nastąpić w ciągu 10 (dziesięciu) dni od
daty wysłania do zwycięzcy informacji o przyznaniu nagrody. W razie braku
odpowiedzi w terminie 5 (pięciu) dni, Organizator ponownie wyśle do laureata
informację o przyznaniu nagrody wraz z pouczeniem o konieczności złożenia
oświadczenia o przyjęciu nagrody i podania danych do wysyłki nagrody, oraz
pouczeniem o terminie, jaki pozostał na złożenie oświadczenia.
9. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, powinno zawierać:
a) zgodę na przyjęcie nagrody,
b) imię i nazwisko laureata,
c) dokładny adres w Rzeczypospolitej Polskiej (do wysyłki nagrody),
d) numer telefonu kontaktowego.
10. W przypadku niespełnienia przez laureata warunków wydania nagrody, o których
mowa ust. 8-9 powyżej, nagroda nie zostanie wydana i pozostanie własnością
Operatora.
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11. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w terminach zgodnych z § 2 pkt 2 na
stronie internetowej www.tesco.pl/rowery/konkurs/zwyciezcy.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody lub
niemożność wydania jej w terminie, w przypadku, gdy pomimo dochowania przez
Organizatora należytej staranności z powodu podania przez Uczestnika
nieprawdziwego lub niepoprawnego adresu e-mail lub z powodu podania przez
laureata nieprawdziwych lub niepoprawnych danych, o których mowa w ust. 9
powyżej, wydanie nagrody lub wydanie jej w terminie okaże się niemożliwe.
13. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach pobiera się
zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.
Podatek zostanie odprowadzony przez płatnika z kwot pieniężnych wymienionych
w § 4 ust. 5 Regulaminu, które podlegają potrąceniu przez płatnika przed
wydaniem nagrody. Oznacza to, że kwoty pieniężne, stanowiące integralną część
nagrody w Konkursie, nie zostają wypłacone laureatom, lecz podlegają
odprowadzeniu przez płatnika do właściwego urzędu skarbowego na poczet
należnego podatku od nagrody w Konkursie.
14. Nagrody dostarczone zostaną zwycięzcom przesyłką kurierską lub za
pośrednictwem Poczty Polskiej (tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej)
najpóźniej do dnia 14.10.2016 r. Koszt wysyłki pokrywa Organizator.
§ 5. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać pisemnie na adres
siedziby Organizatora, wskazany w Regulaminie, lub pocztą elektroniczną na
adres: sekretariat@czart.pl Reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko,
dokładny adres oraz wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania.
2. Organizator w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną
reklamację i pisemnie lub pocztą elektroniczną poinformuje zgłaszającego o
zajętym stanowisku.
3. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień Regulaminu oraz
przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Skorzystanie z postępowania reklamacyjnego jest dobrowolne. Uczestnikowi
w każdym wypadku przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed
sądem powszechnym, właściwym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 6. Własność intelektualna
1. W zakresie, w jakim praca konkursowa (w tym fotografia i jej opis) stanowi utwór
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, z chwilą dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik
udziela Organizatorowi, Operatorowi oraz Fundatorowi niewyłącznej licencji na
korzystanie z pracy konkursowej na potrzeby przeprowadzenia Konkursu
i wyłonienia laureatów oraz zamieszczenia (opublikowania) pracy konkursowej
(w całości lub w części – według wyboru licencjobiorcy) na stronie internetowej
Konkursu, w tym w ramach mapy lokalizacji przedstawionych na pracach
konkursowych. W odniesieniu do nagrodzonych prac konkursowych licencja
obejmuje również rozpowszechnianie nagrodzonej pracy konkursowej (w całości
lub w części – według wyboru licencjobiorcy) w galerii nagrodzonych prac
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konkursowych na stronie internetowej Konkursu, na stronach (profilach)
Fundatora (Tesco (Polska) sp. z o.o.) w serwisach społecznościowych (w tym
Facebook, Instagram, Twitter, Google+) oraz w serwisie YouTube.
Licencja, o której mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje zwielokrotnianie techniką
cyfrową oraz rozpowszechnianie pracy konkursowej (w całości lub w części,
według wyboru licencjobiorcy) w taki sposób, aby każdy miał do niej dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym (rozpowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet).
Licencja, o której mowa w ust. 1-2 powyżej, udzielana jest bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych oraz z prawem udzielania dalszych licencji
(sublicencji). Z tytułu udzielenia licencji, o której mowa powyżej, Uczestnikowi nie
przysługuje świadczenie inne niż ewentualna nagroda w Konkursie.
W zakresie udzielonej licencji, o której mowa w ustępach poprzedzających,
Uczestnik wyraża również nieodpłatnie zgodę na rozpowszechnianie swojego
wizerunku, utrwalonego w pracy konkursowej (na fotografii). Uczestnik
zobowiązuje się, że nie cofnie, ani nie odwoła powyższej zgody.
Uczestnik, poprzez zgłoszenie pracy konkursowej do Konkursu, udziela
nieodpłatnie Organizatorowi, Operatorowi i Fundatorowi zezwolenia na:
a) anonimowe rozpowszechnianie utworu;
b) modyfikowanie tekstów zawartych w nagrodzonej pracy konkursowej w całości
lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek
zmian i adaptacji poszczególnych elementów lub całości;
c) wykonywanie zależnych praw autorskich (w tym rozpowszechnianie
i korzystanie z opracowań) w zakresie udzielonej licencji;
d) decydowanie o pierwszym publicznym udostępnieniu utworu.
Uczestnik zobowiązuje się w ww. zakresie do niewykonywania w stosunku do
Organizatora, Operatora i Fundatora lub ich następców prawnych
przysługujących mu do pracy konkursowej autorskich praw osobistych
wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wady prawne pracy konkursowej na
zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 7. Dane osobowe
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Tesco (Polska)
sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków. Dane są przetwarzane
wyłącznie dla celów przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia
wyników, wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Zebrane dane
mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa oraz
przekazywane (w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych)
podmiotowi organizującemu Konkurs na zlecenie Tesco (Polska) sp. z o.o., czyli
Agencji Reklamowej „CzART" sp. z o.o. (ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław), oraz
Operatorowi – PPS S.A. (ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław ) – w celu realizacji ich
czynności, o których mowa w Regulaminie. Osobom, których dane dotyczą,
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, na
warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb
przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród.

Strona (6 z 7
(

§ 8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego
w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Regulamin dostępny jest co najmniej przez cały czas trwania Konkursu na stronie
internetowej www.tesco.pl/rowery/konkurs/regulamin.
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