Regulamin konkursu „DC Super Heroes”
§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się
konkurs pod nazwą „DC Super Heroes" (dalej: „Konkurs”).

2.

Organizatorem Konkursu jest Agencja Reklamowa „Czart” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
przy ul. Fabrycznej 19, 53-609 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000003536, NIP: 8971346395, o kapitale zakładowym
w wysokości 260 000,00 zł (dalej: „Organizator”).,

3.

Konkurs organizowany jest w celu promocji i reklamy TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie, pod adresem: ul Kapelanka 56, 30-374 Kraków (dalej: „TESCO”).

4.

Operatorem technicznym Konkursu jest PPS SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 19,
53-609, Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Wrocławia
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000349372, NIP: 8942991259, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 zł, kapitał
wpłacony:80 000,00 zł (dalej: „Operator”).

5.

Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zgłoszenia udziału
w Konkursie przyjmowane są od dnia 31.03.2016 r. do dnia 20.04.2016 r.

6.

Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem strony internetowej, znajdującej się pod
adresem URL: http://www.tesco.pl/zbieraj-znaczki/konkurs.php (dalej: „Strona WWW
Konkursu”).

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1.

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną
zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu
cywilnego, posiadająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(dalej: „Uczestnik”).

2.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy TESCO oraz
pracownicy Operatora, ani członkowie rodzin tych pracowników. Przez członków rodziny
rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, teściów, przysposobionych oraz
rodzeństwo małżonka. Przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie
dowolnego tytułu prawnego, w tym w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej.

3.

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

§ 3. Zasady Konkursu
1.

Zadaniem konkursowym w Konkursie będzie uzupełnienie zdania konkursowego będącego
jednocześnie zadaniem konkursowym o brzmieniu „Gdybym był/była Supermanem, to:” lub
„Gdybym był/była Batmanem, to:”

2.

Praca Konkursowa powinna liczyć nie więcej niż 300 znaków,

3.

W konkursie będą nagradzane najbardziej ciekawe odpowiedzi na zadanie konkursowe.

4.

Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie można dokonać wyłącznie w formie elektronicznej, za
pośrednictwem Strony WWW Konkursu.

5.

Aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy w czasie jego trwania dokonać kolejno na Stronie
WWW Konkursu następujących czynności:
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5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

wybrać pytanie konkursowe za pomocą przycisku/znacznika - odpowiednio „Superman”
lub „Batman”;
uzupełnić zdanie konkursowe potwierdzając jego treść przyciskiem „Dalej”
podać swoje dane osobowe, niezbędne do przeprowadzenia Konkursu;
wysłać zgłoszenie do systemu teleinformatycznego Organizatora za pomocą
odpowiedniego przycisku.

6.

Po wysłaniu zgłoszenia do systemu teleinformatycznego Organizatora (ust. 4 oraz 5 powyżej)
Uczestnik może udostępnić Pracę Konkursową na swoim profilu w portalu społecznościowym
Facebook za pomocą odpowiednich funkcji, dostarczanych przez Facebook. Udostępnienie Pracy
Konkursowej we wskazany powyżej sposób jest dobrowolne i nie jest warunkiem udziału
w Konkursie ani otrzymania nagrody.

7.

Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu treści, w tym Prac Konkursowych, o charakterze
bezprawnym, naruszającym prawo lub dobre obyczaje, w tym w szczególności:
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;
nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość,
przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażające uczucia religijne lub
bezwyznaniowość;
godzących w dobra osobiste Organizatora, TESCO, Operatora lub jakichkolwiek innych
osób trzecich;
naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie lub
prawa pokrewne;
promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;
spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego
funkcjonowania systemu informatycznego Organizatora;
oczywiście sprzecznych z ideą Konkursu, jaką jest prezentowanie treści o pozytywnym
wydźwięku;
promujących produkty lub usługi inne, niż oferowane przez TESCO.

8.

Prace Konkursowe, naruszające ust. 7 powyżej nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu
Konkursu.

9.

Tę samą Pracę Konkursową można zgłosić do Konkursu tylko jeden raz. Uczestnik może wziąć
udział w Konkursie wielokrotnie, ale może wygrać tylko jedną nagrodę danego rodzaju. Celem
uniknięcia wątpliwości, Uczestnik może wygrać więcej niż jedną nagrodę w Konkursie, pod
warunkiem, że będą to nagrody różnego rodzaju (np. jedna maskotka duża o wysokości 100 cm
i jedna maskotka o wysokości 25 cm).

§ 4. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody
1.

Jury Konkursowe składające się z przedstawicieli Organizatora, spośród nadesłanych Prac
Konkursowych wybierze na podstawie kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz 3 łącznie 83
Prace Konkursowe, Laureatami konkursu stają się osoby, których Prace Konkursowe zostały
nagrodzone przez jury

2.

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

2 maskotki Super Heroes o wysokości 100 cm SUPERMAN o wartości 100 zł każda wraz z
kwotą pieniężną w wysokości 11,00 zł;
1 maskotka Super Heroes o wysokości 100 cm BATMAN o wartości 100 zł wraz z kwotą
pieniężną w wysokości 11,00 zł;
40 maskotek Super Heroes o wysokości 28 cm cm SUPERMAN o wartości 75 zł każda
wraz z kwotą pieniężną w wysokości 8,00 zł;
40 maskotek Super Heroes o wysokości 28 cm cm BATMAN o wartości 75 zł każda wraz z
kwotą pieniężną w wysokości 8,00 zł;

Każdy Laureat otrzymuje jedną nagrodę, według swojego wyboru podczas zgłaszania Pracy
Konkursowej do Konkursu zgodnie z § 3 ust. 5.1
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4.

Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną, ani nie podlegają zamianie na
inną nagrodę rzeczową.

5.

O wynikach Konkursu laureaci będą informowani drogą wiadomości e-mail, wysłanej na adres
e-mail podany podczas zgłaszania Pracy Konkursowej do Konkursu do dnia 11.05.2016.
Warunkiem wydania nagrody laureatowi jest wyrażenie przez niego woli przyjęcia nagrody,
złożone w postaci oświadczenia, przesłanego do Organizatora za pośrednictwem zwrotnej
wiadomości e-mail na wiadomość e-mail informującą o wygranej. Oświadczenie o przyjęciu
nagrody powinno zostać wysłane w ciągu 10 dni od daty powiadomienia laureata o wygranej w
sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie.

6.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 powyżej powinno zawierać:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

zgodę na przyjęcie nagrody;
imię i nazwisko laureata;
dokładny, aktualny i prawdziwy adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który
ma zostać wysłana nagroda;
numer telefonu kontaktowego.

7.

Wyniki Konkursu zostaną także opublikowane w dniu 11.05.2016 r. do godz. 15:00 na Stronie
WWW Konkursu.

8.

Nagrody dostarczone zostaną laureatom przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty
Polskiej najpóźniej do dnia 31.05.2016 r. Koszt wysyłki pokrywa Organizator.

9.

Jeżeli, pomimo zachowania przez Organizatora należytej staranności, wydanie laureatowi
nagrody w terminie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, okaże się niemożliwe na skutek podania
przez laureata nieprawdziwych, niekompletnych lub nieaktualnych danych osobowych, jak
również w razie niezłożenia oświadczenia wraz z podaniem danych teleadresowych, o którym
mowa w ust. 5 powyżej w terminie 10 dni, nagroda nie zostaje wydana temu laureatowi
i pozostaje do dyspozycji Organizatora. W powyższych przypadkach, jak również w razie
odmowy przyjęcia nagrody przez laureata lub zrzeczenia się przez laureata prawa do nagrody,
Organizator może przyznać nagrodę innemu Uczestnikowi, przy odpowiednim zastosowaniu
postanowień niniejszego § 4 Regulaminu.

10.

Nagrody zostają wydane zgodnie z zasadami prawa podatkowego. W szczególności kwota
pieniężna, stanowiąca integralną część każdej z nagród (ust. 2 pkt 2.1-2.7 powyżej) zostaje
potrącona tytułem 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego
od nagrody w Konkursie przed wydaniem nagrody i podlega odprowadzeniu do właściwego
urzędu skarbowego przez Operatora.

§ 5. Reklamacje
1.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu można zgłaszać pisemnie na
adres Organizatora Konkursu (Agencja Reklamowa „Czart”, ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław)
lub drogą wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: sekretariat@czart.pl

2.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis
i wskazanie przyczyny reklamacji, a także treść żądania.

3.

Organizator w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację
i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku za pomocą kanału komunikacji, którym
reklamacja została wniesiona.

4.

Reklamacje rozpatrywane są na podstawie Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.

Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia
roszczeń związanych z Konkursem na drodze sądowej.
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§ 6. Prawa autorskie
1.

Z momentem zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu Uczestnik udziela na rzecz
Organizatora, Operatora oraz TESCO nieodpłatnej i niewyłącznej licencji, z prawem do
udzielania sublicencji, na korzystanie ze zgłoszonej do Konkursu Pracy Konkursowej stanowiącej
utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego, 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
1.1.
1.2.

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów oraz ich opracowań - wytwarzanie
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
w zakresie rozpowszechniania utworów oraz ich opracowań w sposób inny niż opisany
w ust. 1 pkt. 1.1 - publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2.

Licencja, o której mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje korzystanie z Pracy Konkursowej w celu
przeprowadzenia Konkursu, w tym publikacji Prac Konkursowych w galerii na Stronie WWW
Konkursu.

3.

Ponadto, w odniesieniu do nagrodzonych Prac Konkursowych, z chwilą wydania nagrody laureat
udziela również licencji na korzystanie z Prac Konkursowych na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 1 powyżej, oraz na polach eksploatacji obejmujących:
3.1.
3.2.

obrót oryginałami utworów oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których
utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo
egzemplarzy,
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie za pośrednictwem stacji
telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, reemitowanie
rozpowszechnianie w prasie, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych
formach promocji lub reklamy,

4.

Licencja, o której mowa w ust. 3, jest licencją niewyłączną, udzielana jest na czas
nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych i uprawnia do udzielania sublicencji.

5.

Zgłaszając Pracę Konkursową do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przysługują mu prawa
autorskie majątkowe i osobiste (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych) do Pracy Konkursowej, nieograniczone prawami ani roszczeniami osób trzecich.

6.

Z tytułu udzielenia licencji i zgody, o których mowa powyżej, Uczestnikowi nie przysługuje od
Organizatora żadne świadczenie, za wyjątkiem ewentualnej nagrody w Konkursie.

§ 7. Postanowienia końcowe
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest TESCO (Polska) Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków. Dane przetwarzane są wyłącznie
na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia laureatów, wydania nagród oraz
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
udziału w Konkursie.

2.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem
powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

3.

Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,
przeprowadzany ani administrowany przez Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności
wobec Uczestników w związku z Konkursem. Odpowiedzialność wobec Uczestników, w tym za
wydanie nagród, ponosi Organizator

4.

Niniejszy regulamin dostępny jest na Stronie WWW Promocji pod adresem URL:
http://www.tesco.pl/zbieraj-znaczki/konkurs/regulamin.pdf do zapisania na urządzeniu
końcowym użytkownika w formacie PDF.
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