REGULAMIN KONKURSU
„Nestlé Porusza Polskę: Rusz po Więcej w Tesco”
(dalej Regulamin)
1.

WARUNKI OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą „Nestlé Porusza
Polskę: Rusz po Więcej w Tesco” (dalej Konkurs).
2. Organizatorem Konkursu jest 4FRAME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000580422, NIP 5272701883, REGON 146913121 (dalej Organizator).
3. Konkurs trwa od dnia 05.05.2016 r. do dnia 04.08.2016 r. (ostatni dzień wysyłania
nagród).
4. Sprzedaż promocyjna trwa w dniach od 05.05.2016 r. do 25.05.2016 r. Możliwość
zgłoszenia udziału w Konkursie zachodzi wyłącznie w dniach od 05.05.2016 r. do
25.05.2016 r.
5. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkałych na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu
cywilnego, które spełnią warunki określone w Rozdziale 2 Regulaminu (dalej
Uczestnik). Osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, może
wziąć udział w Konkursie jedynie za zgodą przedstawiciela ustawowego, przy czym w
momencie zgłoszenia do Konkursu musi dysponować zgodami na wzięcie udziału w
Konkursie oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych udzielonymi przez
przedstawiciela ustawowego, wskazanymi w Rozdziale 3 ust. 7 lit. a) pkt IV ppkt 1 i 2.
6. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Nestlé Polska S.A. z
siedzibą w Warszawie, Nestle Waters Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Cereal
Partners Poland – Toruń Pacific Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu oraz Tesco (Polska) Sp.
z o.o. z siedzibą w Krakowie, a także członkowie ich rodzin.
8. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 7 powyżej, rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków,
osoby pozostające w stosunku przysposobienia i osoby znajdujące się pod opieką lub
kuratelą.
9. Treść Regulaminu będzie dostępna w okresie trwania Konkursu na stronie
www.nestleporusza.pl, na stronie www.tesco.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które spełniają wymogi określone w Rozdziale
1 ust. 5 Regulaminu i które prawidłowo zgłoszą swój udział w Konkursie.
2. Celem prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie (dalej Zgłoszenie) należy:
a) dokonać w dowolnym sklepie stacjonarnym Tesco lub w sklepie internetowym
Tesco działającym pod adresem www.tesco.pl (dalej: Sklep Internetowy) w
okresie sprzedaży promocyjnej, jednorazowego zakupu dowolnych produktów
spośród wymienionych w lit. b) poniżej (dalej Produkty) za kwotę minimum 25
PLN w sposób umożliwiający otrzymanie paragonu fiskalnego lub innego dowodu
zakupu (np. faktury VAT) oraz zachować dowód zakupu (dalej Paragon); zakup
winien być uwidoczniony na jednym Paragonie;
b) Konkursem objęte są produkty żywnościowe oraz karma dla zwierząt,
wprowadzane do obrotu na polskim rynku przez spółki Nestle Polska S. A., Nestle
Waters Polska S. A. i Cereal Partners Poland – Toruń Pacific Sp. z o.o.,
następujących marek: Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Nescore, Caro, Napój
Nesquik, Lion, Kit Kat, Princessa, Nestlé Aero, Orion, Lentilky, Nestlé Maxer, After
Eight, Smarties, Jojo, Bon Pari, Winiary, Maggi, Nesvita, Zbożaki, Kisiel Kaktus,
Moevenpick, Manhattan, Nestlé Sholler, Lody Kaktus, Lody Kitkat, Lody Lion, Lody
Princessa, Cortina, Lody Nesquik, Pirulo, lody Nestea Tuba, Nestlé Pure Life,
Nestlé Aquarel, Nałęczowianka, Nałęczowianka Ze Smakiem, San Pellegrino,
Perrier, Acqua Panna, Nestlé Corn Flakes, Płatki Nestlé Nesquik, Nestlé Chocapic,
Nestlé Cookie Crisp, Nestlé Cini Minis, Nestlé Strawberry Minis, Nestlé Cheerios,
Nestlé Kangus, Płatki Nestlé Lion, Nestlé Fitness, Nestlé Cheerios Oats, Nestlé
Frutina, Nestlé Musli, Felix, Friskies, Gourmet, Darling, Purina One, Purina
Proplan, Cat Chow, Dog Chow, Purina Adventuros, Purina Proplan Veterinary
Diets, NAN Pro 2, NAN Pro 3, NAN Pro 4, NAN Pro 2 Lr, NAN Pro 3 Lr, NAN Pro Ha
2, NAN Pro Ha 3, NAN Ha 2, NAN Ha 3, NAN Optipro 2, NAN Optipro 3, NAN
Optipro 4, NAN Optipro Plus 2, NAN Optipro Plus 3, NAN Optipro H.A 2, NAN
Optipro H.A 3, Gerber 2, Gerber 3, Nestlé, Nestlé Junior, Nestlé Sinlac, Nestlé
Jogolino, Nestlé Mleczny Deserek, Nestlé Miśkopty, Gerber, Gerber Junior, Gerber
Doremi, Bobo Frut, Bobo Frut Junior, za wyjątkiem preparatów do początkowego
żywienia niemowląt oraz dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia
medycznego: Isosource, Impact, Modulen, Novasource, Peptamen, Resource,
Compact, NAN Pro 1, NAN Pro 1 Lr, NAN Ha 1, NAN Pro Ha 1, NAN Optipro Ha 1,
NAN Optipro 1, NAN Optipro Plus 1, Gerber 1, NAN Expert Bezlaktozowy, NAN
Expert Sensitive, NAN Expert A.R., Pre NAN;
c) wejść na www.nestleporusza.pl (dalej Strona) i w formularzu dostępnym na
Stronie (dalej Formularz) wpisać swoje imię, nazwisko, numer telefonu
komórkowego bądź stacjonarnego należący do polskiego operatora i poprzedzony
prefiksem +48, aktywny adres e-mail oraz numer, datę i godzinę w formacie
GG:MM uwidocznione na Paragonie, jak również przepisać kod z obrazka (tzw.
CAPTCHA). W przypadku rejestrowania dowodu zakupu w postaci Faktury VAT,

Uczestnik, w miejscu, w którym należy wpisać godzinę, powinien wpisać: 00:00.
Uczestnik winien także wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, zaakceptować Regulamin, jak również
wyrazić zgodę na kontaktowanie się za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych na podstawie art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne. Jeden Uczestnik może korzystać wyłącznie z jednego adresu
e-mail;
d) w odpowiednim miejscu Formularza dokończyć zdanie „Do rodzinnego
uprawiania sportu najbardziej motywuje mnie …” (dalej Zdanie). Po dokończeniu
Zdania Uczestnik winien wysłać Zgłoszenie;
e) jeden Paragon upoważnia do jednego Zgłoszenia w Konkursie; Uczestnik może
dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń do Konkursu na podstawie odrębnych
Paragonów;
f) Zdanie musi być wynikiem indywidualnej twórczości Uczestnika i nie może
naruszać praw osób trzecich. Możliwe jest wyłącznie dodanie Zdań stworzonych
tylko na potrzeby Konkursu. Zgłoszenie nie może zawierać przekazów obraźliwych
ani jakichkolwiek określeń uznawanych za wulgarne, sprzecznych z prawem lub
dobrymi obyczajami, obrażających lub naruszających prawa innych osób lub
deprecjonujących inne osoby, firmy lub ich produkty, jak również treści
reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów lub produktów, z
wyłączeniem treści reklamowych dotyczących podmiotów wymienionych w
Rozdziale 1 ust. 7 Regulaminu lub Produktów.
3.

NAGRODY I WERYFIKACJA
1. Nagrodami w Konkursie są (dalej Nagrody):
a) Nagroda I rzędu w postaci kamery goPRO Hero 4 o wartości 1799,00 zł brutto
wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 200 zł przeznaczoną na refundację
podatku od nagrody (dalej Nagroda I rzędu); łączna wartość Nagrody I rzędu
wynosi 1999,00 zł;
b) Nagroda II rzędu w postaci karty podarunkowej na zakupy w sklepie Tesco (dalej
Karta) o wartości 500 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 56 zł
przeznaczoną na refundację podatku od nagrody (dalej Nagroda II rzędu); łączna
wartość Nagrody II rzędu wynosi 556 zł. Warunki użytkowania Karty określają
odpowiednio stosowane postanowienia regulaminu Karty Podarunkowej Tesco
do sprzedaży bezpośredniej przy kasach, zawarte w punktach 1, 9, 10, 12, 14-24 i
26-31 tego regulaminu, przy czym:
- w momencie wydania Karty jest ona doładowana wskazaną wyżej kwotą i od
momentu wydania jest aktywna,
- przez Nabywcę rozumie się Organizatora,
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- reklamacje związane z Kartą mogą być składane drogą mailową na adres
bony@tesco.pl lub w sposób określony w punkcie 24 tego regulaminu.
Regulamin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dostępny jest na stronie
http://www.tesco.pl/bonypaczki/pdf/regulamin_kart_podarunkowych_do_sprzedazy_bezposredniej.pdf;
przed przystąpieniem do użytkowania Karty Uczestnik winien zapoznać się z tym
regulaminem.
Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
Nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za rzeczową część Nagrody.
Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, tj. po
odjęciu kwoty w wysokości 10% łącznej wartości Nagrody. Organizator odprowadzi
należny podatek od Nagrody, zatem Uczestnik otrzyma jedynie element rzeczowy
Nagrody.
Pula dostępnych Nagród:
a) 20 x Nagroda I rzędu,
b) 20 x Nagroda II rzędu.
Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę. Organizator zastrzega, iż jedną
Nagrodę może otrzymać wyłącznie jeden z Uczestników należących do wspólnego
gospodarstwa domowego. Kryterium oceny przynależności do danego gospodarstwa
domowego stanowi wspólny adres Uczestników określony w ust. 7 lit. a poniżej.
Kryterium przyznania Nagród będzie swobodna ocena Zdań, pozwalająca uznać je za
najbardziej pomysłowe, oryginalne i nietuzinkowe, dokonana zgodnie z art. 921 § 2
Kodeksu cywilnego przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora (dalej
Komisja Konkursowa). Przyznanie Nagród dokonane będzie zgodnie z poniższą
procedurą:
a) do dnia 15.06.2016 r. zostanie stworzona lista laureatów (dalej Lista Laureatów),
na którą zostanie wpisanych 40 Uczestników, których Zdania zostały najwyżej
ocenione przez Komisję Konkursową (dalej Laureaci);
b) kolejność wpisania Uczestników na Listę Laureatów zostanie ustalona według
ocen przyznanych przez Komisję Konkursową. Laureatom z lokatami od 1 do 20
na Liście Laureatów przysługiwać będzie Nagroda I rzędu, a Laureatom z lokatami
od 21 do 40 przysługiwać będzie Nagroda II rzędu;
c) ponadto stworzona zostanie lista rezerwowa (dalej Lista Rezerwowa), na którą z
lokatami od 1 do 5 zostanie wpisanych 5 Uczestników, których Zdania zostały
najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową spośród pozostałych Zdań.
Kolejność wpisania Uczestników na Listę Rezerwową zostanie ustalona według
ocen przyznanych przez Komisję Konkursową. W przypadku negatywnej
weryfikacji, o której mowa w ust. 7 poniżej, zmienia się kolejność wpisania
Laureatów na Liście Laureatów w ten sposób, że wszyscy Laureaci znajdujący się
na Liście Laureatów z lokatą poniżej zweryfikowanego negatywnie Laureata
przesuwają się o jedną pozycję w górę na Liście Laureatów, a na wolne miejsce

powstałe w wyniku tej zmiany przesuwa się Uczestnik pierwszy na Liście
Rezerwowej. W przypadku braku odpowiedniej ilości Uczestników na Liście
Rezerwowej Nagrody pozostaną do dyspozycji Organizatora.
7. Weryfikacja prawa do Nagrody dokonana będzie zgodnie z poniższą procedurą:
a) do dnia 22.06.2016 r. Laureat otrzyma wiadomość na adres e-mail podany w
Formularzu, w której zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu Konkursu i
poproszony o potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie w terminie 5 dni od dnia
otrzymania tej wiadomości poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości na adres email, z którego otrzymał wiadomość o rozstrzygnięciu Konkursu. Wraz z
potwierdzeniem uczestnictwa w Konkursie Laureat powinien przesłać:
I. czytelny skan Paragonu,
II. dane Laureata niezbędne do wydania Nagrody (tj. imię, nazwisko, adres –
ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość),
III. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wydania Nagrody o
treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 4FRAME Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie moich
danych osobowych dla potrzeb wydania Nagrody w Konkursie „Nestlé
Porusza Polskę: Rusz po Więcej w Tesco” zgodnie z Regulaminem Konkursu.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do wydania Nagrody w Konkursie, jak również że mam prawo
wglądu do swoich danych i ich poprawiania.”,
IV. w przypadku Laureata nieposiadającego pełnej zdolności do czynności
prawnych nie przesyła on zgody wymienionej w ppkt III powyżej, lecz ma
obowiązek przesłać skany zgód udzielonych przez przedstawiciela
ustawowego o treści: (1) „Niniejszym oświadczam, że ja (imię i nazwisko
przedstawiciela ustawowego), legitymujący/a się dowodem osobistym nr
(seria i numer dowodu) jestem przedstawicielem ustawowym (imię i
nazwisko Laureata) i wyraziłem zgodę na wzięcie przez niego udziału w
Konkursie „Nestlé Porusza Polskę: Rusz po Więcej w Tesco”, którego
organizatorem jest 4FRAME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
z siedzibą w Warszawie, na zasadach opisanych w Regulaminie Konkursu.”,
o treści: (2) „Oświadczam, że jako przedstawiciel ustawowy wyraziłem
zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko Laureata)
przez administratora danych – 4FRAME Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 ze zm.)
dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu „Nestlé Porusza Polskę: Rusz po
Więcej w Tesco” zgodnie z Regulaminem Konkursu. Przyjmuję do
wiadomości, że mam prawo wglądu do danych osobowych i ich
poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia
udziału w Konkursie.” oraz o treści: (3) „Jako przedstawiciel ustawowy

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko
Laureata) dla potrzeb wydania Nagrody w Konkursie „Nestlé Porusza
Polskę: Rusz po Więcej w Tesco” zgodnie z Regulaminem Konkursu.
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do danych osobowych i
ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
wydania Nagrody w Konkursie.”;
b) Laureat traci prawo do Nagrody, jeżeli nie potwierdzi swojego uczestnictwa w
Konkursie, nie prześle czytelnego skanu Paragonu, nie prześle swoich danych
osobowych lub nie prześle zgód zgodnie z lit. a) powyżej, w terminie tam
wskazanym;
c) Laureat traci prawo do Nagrody, jeżeli podczas przekazywania danych
osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej, wskaże Organizatorowi adres
identyczny z adresem wskazanym uprzednio przez innego Laureata, któremu
została przyznana Nagroda.
8. Wyniki Konkursu dostępne będą w siedzibie Organizatora oraz na Stronie w postaci
Listy Laureatów zawierającej rodzaj Nagrody, imię, pierwszą literę nazwiska i nazwę
miejscowości podane przez Laureata. Ponadto wszyscy Laureaci zostaną
powiadomieni przez Organizatora o rozstrzygnięciu Konkursu przez indywidualny
kontakt na zasadach określonych powyżej.
9. Wydanie Nagród nastąpi przesyłką pocztową lub kurierską na adres podany przez
Laureata zgodnie z ust. 7 lit. a) powyżej w terminie do dnia 04.08.2016 r.
4.

REKLAMACJE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia źle wypełnione lub
przekazane po upływie określonego w Regulaminie terminu.
2. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane tylko w formie listu
poleconego do dnia 18.08.2016 r. na adres 4FRAME Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k., FUP Warszawa 27, ul. Świętochowskiego 2, 00-905
Warszawa, SK. 106 z dopiskiem „Nestlé Porusza Polskę: Rusz po Więcej w Tesco”.
3. Każda Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika,
adres e-mail podany w Formularzu, dokładny opis i powód reklamacji, a w tytule
nazwę Konkursu oraz oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez 4FRAME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z
siedzibą w Warszawie moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia
postępowania reklamacyjnego związanego z Konkursem „Nestlé Porusza Polskę: Rusz
po Więcej w Tesco” zgodnie z Regulaminem. Zapoznałem się z Regulaminem
Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść. Przyjmuję do wiadomości, że podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania
reklamacyjnego, jak również że mam prawo wglądu do swoich danych i ich
poprawiania”.

4. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przesłana do Uczestnika Konkursu
zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja
Komisji Konkursowej kończy postępowanie reklamacyjne. Po zakończeniu procedury
reklamacyjnej Uczestnik może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.
Jednocześnie, postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa
Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń
bezpośrednio na drodze postępowania sądowego.
5. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg
Konkursu, wydanie Nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
6. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w siedzibie Organizatora.
7. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest – w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2015.2135 ze zm.) – 4FRAME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z
siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000580422, NIP 5272701883, REGON 146913121. Wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Administratora następuje w sposób opisany
w Rozdziale 2 ust. 2 lit. c), Rozdziale 3 ust. 7 lit. a) oraz Rozdziale 4 ust. 3 Regulaminu.
Dane będą przetwarzane dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagród
oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne,
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
8. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter
jedynie informacyjny. Moc prawną mają postanowienia Regulaminu.

