REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ SOUNDBAR W TESCO”
I.

II.

Postanowienia ogólne
1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady, na jakich odbywa się
Konkurs otwarty „Wygraj Soundbar w Tesco” (zwany dalej Konkursem).
2.
Regulamin dostępny jest na stronie https://tesco.pl/promocje/panasonic
Organizator konkursu
1. Organizatorem Konkursu, jest Tesco (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul.
Kapelanka 56, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia, pod numerem KRS
0000016108, NIP 526-10-37-737, (Organizator)
2. Operatorem Konkursu jest zajmującym się obsługą wydania nagród, jestPPS S.A. 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
0000349372, posiadająca NIP: 8942991259, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł (kapitał
wpłacony: 80 000,00 zł), (Operator).
3. Konkurs jest prowadzony przy wykorzystaniu strony internetowej dostępnej pod adresem:
https://tesco.pl/promocje/ (Strona Konkursowa)
4. Aby skorzystać ze Strony Konkursowej niezbędne jest:
a. szerokopasmowe łącze internetowe,
b. przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 i nowsze, Google Chrome 15 i
nowsze, Mozilla Firefox 7 i nowsze, Opera 11 i nowsze) obsługująca CSS i
JavaScript,
c. włączona obsługa plików cookies,
d. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
e. system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze,
f. aktywne konto e-mail.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. niekompatybilność
Strony
Konkursowej
z
końcowym
sprzętem
i
oprogramowaniem Uczestnika Konkursu lub z jego przyłączem do publicznej sieci
Internet;
b. trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się ze Stroną
Konkursową, które leżą po stronie Uczestnika Konkursu;
6. Przed przystąpieniem do Konkursu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu
w całości i Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w
Konkursie.

III.

Czas trwania i miejsce przeprowadzenia konkursu
1. Konkurs organizowany jest w terminie dniach od 28.07.2016 do dnia 10.08.2016 (Czas
Trwania Konkursu)
2. Konkurs odbywa się w sklepach Tesco na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IV.

Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkałych w Polsce, spełniających warunki Regulaminu (Uczestnicy
Konkursu), z zastrzeżeniem pkt 2-4 poniżej.
2. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora ani Operatora. Poprzez
pracowników w rozumieniu niniejszego przepisu należy rozumieć osoby zatrudnione na
podstawie dowolnego stosunku prawnego, w tym w ramach stosunku pracy lub
pozostające w stosunku cywilnoprawnym (np. umowa zlecenie, umowa o współpracy).
Uczestnikami Konkursu nie mogą być również osoby wykonujące na podstawie
jakiegokolwiek tytułu prawnego czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem lub
przeprowadzeniem Konkursu.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć także członkowie najbliższej rodziny osób
wymienionych w pkt 2 powyżej, tj. małżonkowie, rodzice, dzieci, wnuki, rodzeństwo ani
małżonkowie tych osób jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia ani
osoby pozostające z osobami wymienionych w pkt. 2 powyżej we wspólnym
gospodarstwie domowym.
4. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą konkursu jest którakolwiek z osób wskazanych
w pkt. 2 lub pkt. 3 powyżej, osoby te tracą uprawnienie do Nagrody.
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie łącznie następujących wymagań:
a. Uczestnik Konkursu zakupi w Czasie Trwania Konkursu w sklepie Tesco na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej produkt - telewizor Panasonic 40" TX-40DS400E
FULL HD Smart LED TV (Produkt Konkursowy);
b. Uczestnik Konkursu zachowa paragon potwierdzający zakup Produktu
Konkursowego;
c. Uczestnik Konkursu zarejestruje paragon na Stronie Konkursowej;
d. Uczestnik Konkursu wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby Konkursu;
e. Uczestnik Konkursu udzieli odpowiedzi na pytanie o treści: Dlaczego chcesz
wygrać soundbar Panasonic? (Pytanie Konkursowe)
6. Rejestracja Paragonu następuje poprzez podanie na Stronie Konkursowej:
a. danych osobowych Uczestnika Konkursu: imię,
nazwisko, adres email, nr
telefonu;
b. danych z paragonu potwierdzającego zakup Produktu Konkursowego: nr
transakcji, nr sklepu, nr kasy, nr fiskalny;
7. Odpowiedź na pytanie Konkursowe nie powinna przekraczać 500 znaków (łącznie ze
spacjami).
8. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych
w niniejszym Regulaminie.
9. Uczestnik Konkursu może przysłać tylko jedno zgłoszenie udziału w Konkursie niezależnie
od ilości zakupionych Produktów Konkursowych. Dozwolone są zgłoszenia wyłącznie
indywidualne – zgłoszenia grupowe nie będą rozpatrywane.
V.

Wyłonienie Zwycięzców
1. Zgłoszenia do Konkursu wysłane po terminie określonym w art. III pkt 1 lub nie
spełniające warunków określonych w art. IV pkt. 5 nie będą brane pod uwagę.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego
z przyczyn niezależnych od Organizatora.
3. Wyboru najciekawszych prac dokona Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli
Organizatora i Operatora Konkursu.
4. Obrady Komisji Konkursowej będą niejawne, odbędą się najdalej w terminie do siedmiu
(7) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.
5. Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół.
6. Komisja dokona wyboru czterech (4) najciekawszych odpowiedzi na Pytanie Konkursowe
biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a. pomysłowość;
b. poprawność językowa;
c. poczucie humoru;
7. Autorzy wybranych odpowiedzi na Pytania Konkursowe otrzymają Nagrody wskazane
w art. VI niniejszego Regulaminu (Zwycięzcy Konkursu).
8. Lista Zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana na Stronie Konkursowej w terminie
dziesięciu (10) dni od zakończeniu Czasu Trwania Konkursu.
9. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej mailowo, na adres poczty
elektronicznej podany na Stronie Konkursowej nie później niż w terminie dziesięciu (10)
dni od zakończenia Czasu Trwania Konkursu.
10. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w terminie
kolejnych 5 dni roboczych, liczonych od dnia i godziny, w którym nastąpiło przesłanie na
jego adres e-mail informacji o wygranej, celem ustalenia wszystkich danych koniecznych
do odbioru Nagrody.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wymagania od Zwycięzcy Konkursu podania
dodatkowych danych osobowych tj. adresu zamieszkania, w celu umożliwienia
przekazania nagrody.
12. Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom za pośrednictwem poczty kurierskiej.
13. W przypadku braku kontaktu przez Zwycięzcę z Organizatorem zgodnie z postanowieniami
pkt. 10 powyżej oraz nie podania wymaganych informacji, niezbędnych do przekazania
Nagrody, Zwycięzca traci prawo do Nagrody.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy
z przyczyn od niego niezamierzonych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez
Zwycięzcę.
VI.

Nagrody
1. Każdy ze Zwycięzców Konkursu otrzyma nagrodę w postaci:
a. Soundbar Panasonic SC-HTB8EGo wartości rynkowej 400 zł (słownie
czterysta złotych) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości: 44,44 zł
(słownie: czterdzieści cztery złote 44/100) (Nagroda);
2. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Do
wartości każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości
odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu
wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy
wartości danej nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagród opisanych
w art. VI pkt 1 powyżej. Zwycięzca Konkursu zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody
pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku
należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Możliwa jest rezygnacja
przez Zwycięzcę z Nagrody bez prawa do żadnych rekompensat, odszkodowań czy
wynagrodzenia.
4. Wszystkie nagrody są nieprzechodnie i nie podlegają zamianie na ich równowartość
pieniężną, jak również na inną nagrodę.

VII.

Prawa Autorskie
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a) jest autorem przesłanej w ramach Konkursu odpowiedzi na Pytanie Konkursowe oraz
zapewnia, że wysłana odpowiedź nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich
praw majątkowych i osobistych;
b) nie przekaże podmiotom trzecim praw związanych z odpowiedzią zgłoszoną do
Konkursu, uniemożliwiających jej wykorzystanie przez Organizatora, w szczególności
nie udzieli do niej licencji wyłącznej;
2. W zakresie, w jakim odpowiedź na Pytanie Konkursowe 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 Konkursu udziela Organizatorowi
oraz Fundatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z odpowiedzi na Pytanie
Konkursowe na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców.
W odniesieniu do nagrodzonych odpowiedzi na Pytanie Konkursowe licencja obejmuje
również rozpowszechnianie nagrodzonej odpowiedzi konkursowej (w całości lub w części
– według wyboru licencjobiorcy) na stronie Organizatora, na stronach (profilach)
w serwisach społecznościowych (w tym Facebook, Instagram, Twitter, Google+) oraz
w serwisie YouTube przez okres lat 5 od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
3. Licencja, o której mowa w pkt. 2 powyżej, obejmuje zwielokrotnianie techniką cyfrową
oraz rozpowszechnianie odpowiedzi na Pytanie Konkursowe (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 udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych oraz z prawem udzielania
sublicencji. Z tytułu udzielenia licencji, o której mowa powyżej, Uczestnikowi nie
przysługuje świadczenie inne niż ewentualna nagroda w Konkursie.
4. Uczestnik Konkursu ponosi wobec Organizatora i Operatora odpowiedzialność za wady
prawne udzielonej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe.

VIII.

Postępowanie Reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, w tym dotyczące nieprawidłowego
funkcjonowania Strony Konkursowej można zgłaszać na adres siedziby Organizatora,
wskazany w Regulaminie, lub pocztą elektroniczna na adres konkurs_panasonic@tesco.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 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.

IX.

Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest jest TESCO (Polska) Sp.
z o.o. z siedzibą przy ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków. Dane osobowe są przetwarzane
i przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.).
2. Dane osobowe gromadzone w ramach Konkursu mogą być zbierane i przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców,
ogłoszenia wyników Konkursu i wydania nagród oraz przeprowadzenia postępowania
reklamacyjnego.
3. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie jest
dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania Nagród.
4. Uczestnikom 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.
5. Uczestnicy Konkursu mogą zostać poproszeni o wyrażenie dodatkowej zgody na
otrzymywanie od Organizatora drogą mailową, na podany adres poczty elektronicznej
informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.), przy czym udzielenie takiej
zgody nie jest warunkiem udziału w Konkursie.
10. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie https://tesco.pl/promocje/panasonic
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały
właściwe przepisy polskiego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania
Konkursu, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem
zmiany będą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą
obowiązywały
od
dnia
ich
ogłoszenia
na
stronie
internetowej:
https://tesco.pl/promocje/panasonic

