
REGULAMIN KONKURSU 
„PEŁNE NATURALNEJ ŚWIEŻOŚCI” 

 
§ 1 

Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć 
 
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „PEŁNE NATURALNEJ 

ŚWIEŻOŚCI” dla użytkowników serwisu Facebook.com  
2. Organizator Konkursu - Organizatorem Konkursu jest firma Gorenje Polska sp. z o.o. z siedzibą w 

Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 159, 05-850 Ożarów Mazowiecki, zarejestrowana w 
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000072263, o kapitale zakładowym w wysokości 34.747.785,80 zł, NIP:521-05-24-350, REGON: 
011096081. (dalej: Organizator). 

3. Koordynator konkursu - Koordynatorem Konkursu jest działająca na zlecenie Organizatora 
Agencja MTR Media Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z miejscem prowadzenia działalności w 
Warszawie, przy ul. Ostrej 20, 02-949. 

4. Uczestnik Konkursu - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
zamieszkała na terenie Polski (dalej: Uczestnik). 

5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.konkurs.gorenjepromocje.pl. 
6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany ani  

w żadnym zakresie związany czy wspierany przez serwis Facebook.com ani przez podmioty nim 
zarządzające lub administrujące. Informacje podawane przez Uczestnika są informacjami 
podawanymi Organizatorowi, a nie podmiotowi zarządzającemu serwisem Facebook.com i będą 
one wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celach opisanych w Regulaminie. 

 
§ 2 

Postanowienia ogólne 
 
1. Konkurs odbywa się w terminie od 17 lipca 2017 do 13 sierpnia 2017 roku do godz. 23:59. 
2. Konkurs składa się z następujących etapów: 

Etap 1. 17.07 - 23.07.2017 
Etap 2. 24.07 - 30.07.2017 
Etap 3. 31.07 - 06.08.2017 
Etap 4. 07.08 - 13.08.2017 

3. Udział w Konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
Uczestnika, w tym na opublikowanie imienia i nazwiska wraz z wynikiem zadania konkursowego  
na Fanpage’u Organizatora w serwisie Facebooku.com 

4. Dodatkowo uczestnik Konkursu może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych  
do celów marketingowych Organizatora w nieograniczonym czasie i bez ograniczeń 
terytorialnych. 

5. Udział w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu 
 

§ 3 
Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które: 

a) mają pełną zdolność do czynności prawnych (ukończone 18 lat), 
b) posiadają konto/ profil w serwisie Facebook.com zgodny z regulaminem tego serwisu, 
c) poprawnie wykonały Zadanie konkursowe, 
d) zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia. 
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2. Uczestnik Konkursu może brać w nim udział jedynie osobiście. Organizator nie dopuszcza 
tworzenia dodatkowych kont przez Uczestników i dokonywania zgłoszeń konkursowych w 
imieniu osób trzecich lub za pośrednictwem pełnomocników. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatorów, osoby 
obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także 
członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (w szczególności małżonkowie, dzieci, 
rodzice, rodzeństwo). 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 
5. W celu wzięcia udziału w Konkursie każdy Uczestnik jest zobowiązany do spełnienia łącznie 

poniższych wymogów: 
a) polubienia fanpage www.facebook.pl/GorenjePolska, 
b) zalogowania się do aplikacji konkursowej za pomocą konta na serwisie Facebook.com  

wg ogólnych zasad określających korzystanie z portalu, 
c) skorzystania z aplikacji konkursowej oraz zezwolenie na dostęp do danych profilowych 

użytkownika potrzebnych do prawidłowego działania aplikacji, 
d) zaakceptowania regulaminu Konkursu, 
e) podania imienia i nazwiska, aktualnego adresu e-mail., adresu oraz numeru telefonu. 

 
§ 4 

Dane osobowe 
 
Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza i potwierdza, że: 

a) spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, 
b) wyraża zgodę na publikację wizerunku na stronie Konkursu w serwisie Facebook.com., 
c) wyraża zgodę na publikację na stronie Konkursu w serwisie Facebook.com podanej nazwy 

użytkownika Facebooka lub danych osobowych (imię i nazwisko), oraz zgłoszonego Zadania 
konkursowego 

 
§ 5 

Zasady konkursu 
 
1. Zadaniem uczestnika konkursu jest umieszczenie 25 produktów spożywczych w odpowiednich 

miejscach w lodówce w aplikacji konkursowej w jak najkrótszym czasie. 
2. Konkurs składa się z 4 etapów wg poniższych zasad: 

a) w każdym etapie Konkursu wyłonionych zostanie 3 laureatów z najlepszymi wynikami 
(łącznie 12 osób): 

 po zakończeniu konkursu, osoba która prawidłowo wykonała zadanie konkursowe w 
najkrótszym czasie otrzyma nagrodę główną w postaci kostkarki do lodu IMC1200B,  

 pozostałych 11 laureatów etapów otrzyma nagrody w postaci Smoothie Makerów 
BSM600W, 

b) jedna osoba nie może być laureatem więcej niż 1 etapu. Jeśli zajdzie sytuacja, że jedna osoba 
wygra w 2 czy więcej etapach, to automatycznie laureatem zostanie kolejna osoba w 
rankingu, 

c) o kolejności wyników decyduje system liczący liczbę prawidłowych odpowiedzi oraz czas 
umieszczenia produktów w odpowiednich miejscach w aplikacji, 

d) jeżeli w którymkolwiek etapie dojdzie do sytuacji, że 2 lub więcej osób będą miały jednakowy 
czas – decyduje kolejność zgłoszeń w danym etapie, tak więc wygrywa osoba, która jako 
pierwsza umieściła poprawnie wszystkie produkty na odpowiednich miejscach w aplikacji. 

3. Uczestnik może wysłać nie więcej niż jedno zgłoszenie w etapie, nie może również zostać 
laureatem więcej niż 1 etapu. W takim przypadku laureatem etapu zostaje kolejna osoba na liście 
wyników. 
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4. Produkty, które będzie musiał odpowiednio ułożyć uczestnik konkursu w danym etapie, 
każdorazowo będą przydzielane losowo z puli 50 produktów. 

5. Komisja Konkursowa może usunąć zgłoszenia, które są obraźliwe, wulgarne lub nie nawiązują do 
tematu zadania konkursowego. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść Zadania konkursowego oraz materiałów 
zamieszczonych przez Uczestnika w serwisie Facebook.com. Organizator Konkursu nie jest 
stroną, ani również nie będzie stroną w ewentualnych sporach. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do moderacji Zgłoszeń i niedopuszczenia do udziału w 
Konkursie Zgłoszeń niezgodnych z regulaminem, w szczególności nie będą uwzględniane 
Zgłoszenia zawierające zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo mogące 
zdaniem Organizatora naruszać dobra osobiste lub prawa wyłączne osób trzecich. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie lub/i nie wydania 
Nagrody Uczestnikowi, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminu 
serwisu Facebook.com, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie. 

9. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne i 
wymaga spełnienia warunków przedstawionych w § 3 pkt. 5. 

10. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również 
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

11. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania Nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska, 
swojego wizerunku, nazwy  użytkownika Facebooka w serwisie Facebook.com oraz stronie 
Konkursu. 

 
§ 6 

Nagrody 
 
1. Organizator konkursu przyzna łącznie 12 (słownie: dwanaście) nagród: 

a. 1 (słownie: jedna) kostkarka do lodu IMC1200B dla osoby, która osiągnie najlepszy 
wynik zadania konkursowego we wszystkich etapach, 

b. 11 (słownie: jedenaście) nagród w postaci Smoothie Maker BSM600W dla 
pozostałych laureatów poszczególnych etapów.  

2. Nagrody zostaną wysłane na podany przez Uczestnika adres za pośrednictwem firmy kurierskiej, 
po wcześniejszym pisemnym zaakceptowaniu przez Zwycięzcę Konkursu: regulaminu, podpisaniu 
przez niego protokołu odbioru nagrody i przekazaniu Organizatorowi wszystkich niezbędnych 
danych identyfikacyjnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania firmy 
kurierskiej, która będzie doręczać przesyłkę. 

3. Podczas wydawania Nagród Uczestnikom konkursu, Organizator przyzna do Nagród, dodatkowe 
nagrody pieniężne w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna 
przeznaczona jest na pokrycie zobowiązań podatkowych Zwycięzcy Konkursu. Organizator nie 
będzie wypłacał wygranej pieniężnej, ale odprowadzi ją do wskazanego Urzędu Skarbowego na 
poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej. Zwycięzca jest zobligowany, by 
przekazać Organizatorowi dodatkowe dane identyfikacyjne niezbędne do dopełnienia 
formalności z Urzędem Skarbowym. 

4. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo na przeniesienie prawa do Nagrody na osoby trzecie. 
5. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w pieniądzu. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród Zwycięzcy 

z powodu: braku możliwości kontaktu ze Zwycięzcą; odmowy przyjęcia Nagrody; podania 
nieprawidłowych danych osobowych i kontaktowych, uniemożliwiających dostarczenie lub 
odbiór nagrody. 
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§ 7 
Zasady przyznawania nagród w konkursie 

 
1. Ogłoszenie wyników Finału Konkursu nastąpi 16 sierpnia 2017 roku poprzez fanpage 

organizatora na Facebooku. 
2. Ogłoszenie wyników poszczególnych etapów będzie następowało w terminie dwóch dni 

roboczych od dnia zakończenia danego etapu. 
3. Nagrody w każdym etapie zdobywają Uczestnicy, którzy ułożyli produkty w odpowiednich 

miejscach w aplikacji w jak najkrótszym czasie. Każdy ze zwycięzców w Konkursie zostanie 
powiadomiony o wygranej za pomocą wiadomości e-mail, przesłanej na adres, który Uczestnik 
podał w Formularzu Zgłoszeniowym. 

4. Nagrodę Główną otrzymuje Uczestnik, który uzyska najkrótszy czas realizacji zadania 
konkursowego w całym Konkursie. 

5. W przypadku uzyskania przez dwóch, lub przez większą liczbę Uczestników, takiego samego 
czasu ułożenia produktów w odpowiednich miejscach w aplikacji, decydować będzie kolejność 
zgłoszeń. Wygrywa osoba, która jako pierwsza zgłosiła poprawnie ułożone wszystkie produkty w 
odpowiednich miejscach w aplikacji 

7. Jeśli w ciągu 7 dni po opublikowaniu wyników konkursu, zwycięzca nie skontaktuje się z 
Organizatorem i nie poda danych niezbędnych do przesłania nagrody, nagroda trafia do 
kolejnego wybranego przez Komisję Uczestnika. 

 
§ 8 

Nadzór nad przebiegiem Konkursu 
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których 

działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, Regulaminem 
serwisu Facebook, a w szczególności Uczestników, którzy: 

a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie, 
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami 

serwisu Facebook.com, 
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.com. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły wyższej uniemożliwiającej 
przeprowadzenie Konkursu oraz dostarczenie Nagrody. Przez siłę wyższą rozumie się w 
szczególności stan wojny, stan zagrożenia atakami terrorystycznymi, stan klęski żywiołowej, 
strajk. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet oraz dostępność 
usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych. 

4. Organizator monitoruje przebieg Konkursu i w przypadku uzasadnionego podejrzenia o 
nieuczciwe działanie Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia bez 
ostrzeżenia Uczestnika z Konkursu, a także opublikowanych przez niego treści. 

5. Wszelkie próby manipulowania wynikami konkursu, w szczególności przekazywania 
podpowiedzi, nawoływania, nakłaniania czy namawiania innych osób do dzielenia się 
podpowiedziami będą kasowane, a konta osób odpowiedzialnych będą blokowane. Wszelkie 
wyniki, co do których zajdzie podejrzenie, że zostały uzyskane w nieuczciwy sposób zostaną 
skasowane. 

 
§ 9 

Postępowanie reklamacyjne 
 
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: Gorenje 

Polska sp. z o.o. ul. Poznańska 159, 05-850 Ożarów Mazowiecki, z dopiskiem „PEŁNE 
NATURALNEJ ŚWIEŻOŚCI”. 
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2. Reklamację należy złożyć na piśmie listem poleconym w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych 
od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą do wniesienia reklamacji, jednak nie później niż 
w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Decyduje data 
nadania przesyłki. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak 
również dokładny opis i powód reklamacji. 

4. Reklamacje złożone po terminie określonym w pkt 2 nie będą rozpatrywane. 
5. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (na adres podany w 

reklamacji), w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez 
Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki przez osobę 
składającą reklamację, pomimo jej dwukrotnego awizowania, reklamację uznaje się za 
dostarczoną. 

6. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Organizatora. 
7. Zarówno Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów 

powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy. 
 

§ 10 
Przetwarzanie danych osobowych 

 
1. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane Uczestników Konkursu 

przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i jeśli użytkownik 
konkursu wyrazi na to zgodę, także w celach marketingowych Organizatora. 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 
Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału 
w konkursie. 

4. Administrator udostępni dane osobowe innym kooperantom tj. Poczcie Polskiej czy firmie 
kurierskiej jedynie w celu realizacji konkursu i przekazania nagród. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wydania Nagrody. 
Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo domagania się ich poprawienia oraz 
żądania usunięcia. 

 
§ 11 

Postanowienia końcowe 
 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub podanego przez 

Uczestnika adresu do korespondencji lub zmianę innych danych. 
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie 

https://www.facebook.com/gorenjePolska/ 
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Konkursu, 

jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa. 


