Regulamin akcji promocyjnej „Na drodze radości. Wygrywanie przez
wędrowanie.”
§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Na drodze radości. Wygrywanie przez
wędrowanie” (dalej: „Promocja”) jest J. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul.
Szamocka 8, 01-748 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000498819, NIP: 7010413291, o kapitale zakładowym w
wysokości 5.000 zł (dalej: „Organizator”).

2.

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi treść przyrzeczenia publicznego
Organizatora. Organizator jest przyrzekającym nagrodę konkursową w rozumieniu art. 921
Kodeksu cywilnego.

3.

Promocja jest przeprowadzana za pomocą strony internetowej, dostępnej pod adresem
http://4kids.wedel.pl/ (dalej: „Strona Internetowa Promocji”).

4.

Promocja jest organizowana na terytorium Polski.

5.

W ramach Promocji odbywają się konkursy, na zasadach określonych w dalszej części
Regulaminu.

6.

Wzięcie udziału w Promocji jest możliwe od chwili uruchomienia pierwszego konkursu na Stronie
Internetowej Promocji w dniu 22 maja 2017 r. do zakończenia ostatniego konkursu w dniu 11
czerwca 2017 r. o godzinie 16:59:59.

§ 2. Uczestnictwo w Promocji
1.

Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna mająca miejsce
zamieszkania w Polsce.

2.

W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, pracownicy LOTTE Wedel sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „LOTTE Wedel”), ani członkowie najbliższej rodziny
takich osób. Przez „pracowników” rozumie się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego
tytułu prawnego (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku
cywilnoprawnym). Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.

Uczestnictwo w Promocji jest bezpłatne i dobrowolne.

§ 3. Zasady Promocji
1.

Promocja trwa łącznie 21 (dwadzieścia jeden) dni i jest podzielona na 7 (siedem) trzydniowych
etapów, zgodnie z poniższym harmonogramem:
Etap
Etap 1. (konkurs
przygody

Czas trwania
1.)

–

Przygotowani

na

22 maja 2017 r. – 24 maja 2017 r.

Etap 2. (konkurs 2.) – Taniec radości

25 maja 2017 r. – 27 maja 2017 r.

Etap 3. (konkurs 3.) – Śmiganie pod słońcem

28 maja 2017 r. – 30 maja 2017 r.

Etap 4. (konkurs 4.) – Akrobacje na trawie

31 maja 2017 r. – 2 czerwca 2017 r.

Etap 5. (konkurs 5.) – Na jednej nodze

3 czerwca 2017 r. – 5 czerwca 2017 r.

Etap 6. (konkurs 6.) – Aktywności dla radości

6 czerwca 2017 r. – 8 czerwca 2017 r.
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Etap 7. (konkurs 7.) – Hopsa hej!

9 czerwca 2017 r. – 11 czerwca 2017 r.,
do godziny 16:59:59

2.

Podczas każdego etapu (w czasie jego trwania) odbywa się jeden konkurs, co oznacza, że
w ramach całej Promocji odbywa się 7 (siedem) odrębnych konkursów.

3.

Motywem przewodnim poszczególnych konkursów są różne aktywności na świeżym powietrzu
(np. zabawa na trawie, zabawa na placu zabaw, itp.).

4.

W każdym z konkursów, o których mowa powyżej, zadaniem konkursowym jest wykonanie
przez Uczestnika określonej dla danego konkursu aktywności (zgodnie z motywem przewodnim
danego konkursu) i zgłoszenie jak najlepszego zdjęcia ilustrującego wykonanie przez niego tej
aktywności (dalej: „Praca Konkursowa”).

5.

Poszczególne konkursy są komunikowane na Stronie Internetowej Promocji (zgodnie
z powyższym harmonogramem), wraz ze wskazaniem motywu przewodniego (aktywności na
świeżym powietrzu), której dotyczy dany konkurs.

6.

Konkursy skierowane są wyłącznie do osób spełniających warunki uczestnictwa, określone w § 2
Regulaminu.

7.

Zgłoszenia do poszczególnych konkursów są przyjmowane wyłącznie w czasie trwania danego
konkursu (tj. w dniach, w których dany Etap - konkurs się odbywa, w godzinach od północy
pierwszego dnia Etapu do godziny 23:59:59 ostatniego dnia Etapu, z zastrzeżeniem, Etapu 7. –
Hopsa hej!, w ramach którego zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do godziny 16:59:59 w
dniu 11 czerwca 2017 r.). Aby zgłosić swój udział w konkursie, należy:
7.1.
7.2.

7.3.
8.

Zdjęcie zgłoszone do konkursu (Praca Konkursowa) powinno spełniać następujące wymagania:
8.1.
8.2.
8.3.

9.

wykonać Pracę Konkursową dotyczącą tego konkursu;
wgrać (załączyć) Pracę Konkursową, o której mowa powyżej, do systemu Organizatora za
pomocą odpowiedniego narzędzia udostępnionego na Stronie Internetowej Promocji oraz
wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy, podając swoje dane osobowe niezbędne
do udziału w konkursie (pseudonim, adres e-mail do kontaktu) oraz podając informację
dotyczącą swojego wieku (ukończone 13 lat albo nieukończone 13 lat);
wysłać Pracę Konkursową wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym do systemu
Organizatora za pomocą odpowiedniego przycisku widocznego pod formularzem.

Praca Konkursowa powinna być stworzona wyłącznie na potrzeby danego konkursu.
Oznacza to, że Praca Konkursowa nie może być zgłoszona wcześniej do innego konkursu,
akcji promocyjnej ani innego działania promocyjnego.
Praca Konkursowa nie może być utworem zależnym w odniesieniu do cudzego utworu
(w tym nie może stanowić przeróbki, adaptacji lub innego opracowania cudzego utworu
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
Praca Konkursowa musi być zgłoszona do konkursu w formacie cyfrowym (.JPG, .PNG lub
MPO), przy czym rozmiar pliku nie może przekraczać 10MB.

Niedozwolone jest w ramach Promocji dostarczanie treści, w tym Prac Konkursowych,
o charakterze bezprawnym, naruszającym prawo lub dobre obyczaje, w tym:
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;
nawołujących do nienawiści – w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość,
przynależność państwową, orientację seksualną, obrażające uczucia religijne lub
bezwyznaniowość;
godzących w dobra osobiste Organizatora, LOTTE Wedel lub jakichkolwiek innych osób
trzecich, w tym naruszających prawo do wizerunku osób trzecich;
naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie lub prawa
pokrewne;
promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;
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9.6.
9.7.
9.8.

spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego
funkcjonowania systemu Organizatora;
promujących produkty lub usługi inne, niż oferowane przez LOTTE Wedel;
zawierających – bezpośrednio lub pośrednio – antyreklamę LOTTE Wedel, antyreklamę
produktów marki „E.Wedel” lub antyreklamę Organizatora.

10.

Prace konkursowe, które są niezgodne z Regulaminem lub naruszają zakaz, o którym mowa
w ust. 9 powyżej, nie są brane pod uwagę w konkursie.

11.

Uczestnik może zgłosić do danego konkursu dowolną liczbę Prac Konkursowych, jednakże może
wygrać w danym konkursie tylko jedną nagrodę.

12.

Z chwilą dokonania zgłoszenia Pracy Konkursowej do konkursu, Uczestnik, który ukończył 13
lat, wyraża nieodpłatną zgodę na opublikowanie swojej Pracy Konkursowej w galerii
nagrodzonych Prac Konkursowych na Stronie Internetowej Promocji (w przypadku przyznania
nagrody w konkursie). Wyrażenie zgody, o której mowa powyżej, jest warunkiem udziału w
konkursie Uczestnika, który ukończył 13 lat, oraz warunkiem wydania nagrody takiemu
Uczestnikowi.

§ 4. Nagrody i ich przyznanie
1.

W każdym z konkursów odbywających się w ramach Promocji przewidziane są po 3 (trzy)
nagrody pierwszego stopnia (za zajęcie miejsca od pierwszego do trzeciego) oraz po 5 (pięć)
nagród drugiego stopnia (za zajęcie miejsca od czwartego do ósmego). Łącznie w każdym
konkursie przyrzeczonych jest 8 (osiem) nagród konkursowych.

2.

Nagrody pierwszego stopnia w poszczególnych konkursach są różne, zgodnie z poniższą tabelą:
Etap (konkurs)

Opis nagroda pierwszego stopnia (po trzy w każdym konkursie)

Etap 1.

Plecak Vans VAN DOREN BACKPACK o wartości 134,99 zł (brutto) oraz
zestaw słodyczy marki „E.Wedel” z linii produktowej Kids o wartości
58,68 zł (brutto) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 22,00 zł, to jest
każda nagroda pierwszego stopnia o łącznej wartości 215,67 zł (słownie:
dwieście piętnaście złotych sześćdziesiąt siedem groszy).

(konkurs 1.)

Etap 2.
(konkurs 2.)

Etap 3.
(konkurs 3.)

Etap 4.
(konkurs 4.)

Etap 5.

Słuchawki nauszne dla dzieci JVC HA-KD5 o wartości 79,99 zł (brutto)
oraz zestaw słodyczy marki „E.Wedel” z linii produktowej Kids o wartości
58,68 zł (brutto) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 15,00 zł, to jest
każda nagroda pierwszego stopnia o łącznej wartości 153,67 zł (słownie:
sto pięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt siedem groszy).
Deskorolka Reaper LB MINI o wartości 109,99 zł (brutto) oraz zestaw
słodyczy marki „E.Wedel” z linii produktowej Kids o wartości 58,68 zł
(brutto) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 19,00 zł, to jest każda
nagroda pierwszego stopnia o łącznej wartości 187,67 zł (słownie: sto
osiemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt siedem groszy).
Rolki Zealot FAST FORMULA o wartości 169,99 zł (brutto) oraz zestaw
słodyczy marki „E.Wedel” z linii produktowej Kids o wartości 58,68 zł
(brutto) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 25,00 zł, to jest każda
nagroda pierwszego stopnia o łącznej wartości 253,67 zł (słownie:
dwieście pięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt siedem groszy).

(konkurs 5.)

Hulajnoga Arcore CONNECT o wartości 114,99 zł (brutto) oraz zestaw
słodyczy marki „E.Wedel” z linii produktowej Kids o wartości 58,68 zł
(brutto) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 19,00 zł, to jest każda
nagroda pierwszego stopnia o łącznej wartości 192,67 zł (słownie: sto
dziewięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt siedem groszy).

Etap 6.

Zestaw SPEEDMINTON S600 o wartości 146,00 zł (brutto) oraz zestaw
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(konkurs 6.)

słodyczy marki „E.Wedel” z linii produktowej Kids o wartości 58,68 zł
(brutto) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 23,00 zł , to jest każda
nagroda pierwszego stopnia o łącznej wartości 227,68 zł (słownie:
dwieście dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt osiem groszy).

Etap 7.

Trampolina domowa ogrodowa BATUT 100 cm o wartości 129,00 zł
(brutto) oraz zestaw słodyczy marki „E.Wedel” z linii produktowej Kids o
wartości 58,68 zł (brutto) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 21,00 zł,
to jest każda nagroda pierwszego stopnia o łącznej wartości 208,68 zł
(słownie: dwieście osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy).

(konkurs 7.)

3.

Nagrodą drugiego stopnia jest w każdym konkursie plecak-worek z motywem krówki „Wedelki”,
o wartości 34,90 zł, z zestawem słodyczy marki „E.Wedel” z linii produktowej Kids w środku o
wartości 58,68 zł (brutto) zł, wraz z kwotą pieniężną w wysokości 10,00 zł, to jest każda
nagroda drugiego stopnia o łącznej wartości 103,58 zł (słownie: sto trzy złote pięćdziesiąt osiem
groszy).

4.

Nagrody w każdym konkursie będą przyznawane przez komisję konkursową powołaną przez
Organizatora (dalej: „Komisja”).

5.

Każdy konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zakończenia
przyjmowania zgłoszeń. Informacja o rozstrzygnięciu danego konkursu i przyznaniu nagród
zostanie niezwłocznie opublikowana na Stronie Internetowej Promocji. O ile laureat nie wyrazi
zgody na opublikowanie jego danych osobowych informacja taka zawierać będzie jedynie
pseudonim laureata oraz miejscowość zamieszkania. W przypadku laureata, który nie posiada
pełnej zdolności do czynności prawnych (np. osoba w wieku poniżej 18 lat), zgoda na
opublikowanie danych osobowych, o której mowa powyżej, udzielana jest w imieniu laureata
przez jego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica).

6.

Komisja wyłania najlepsze Prace Konkursowe (nagradzane miejsca) spośród prac zgłoszonych
przez Uczestników do danego konkursu, kierując się kryteriami: pomysłowości, jakości i
walorów wizualnych oraz jak najlepszego oddania motywu przewodniego danego konkursu.

7.

W każdym konkursie nagroda pierwszego stopnia zostanie przyznana tym Uczestnikom, którzy
w ocenie Komisji zgłosili Pracę Konkursową zasługującą na miejsce od pierwszego do trzeciego,
zaś nagroda drugiego stopnia zostanie przyznana tym Uczestnikom, którzy w ocenie Komisji
zgłosili Pracę Konkursową zasługującą na miejsce od czwartego do ósmego.

8.

Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

9.

Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Kwota pieniężna, o której
mowa w ust. 2-3 powyżej, stanowiąca integralną część każdej z nagród, zostaje potrącona
przez Organizatora w momencie wydania nagrody i podlega odprowadzeniu do właściwego
urzędu skarbowego na poczet 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
należnego od nagrody w konkursie, którego płatnikiem jest Organizator. Oznacza to, że
powyższa kwota pieniężna nie jest wypłacana laureatowi nagrody.

§ 5. Wydanie nagród
1.

Uczestnicy, którym zostanie przyznana nagroda (laureaci), zostaną powiadomieni przez
Organizatora o tym fakcie pocztą elektroniczną (na adres e-mail podany przez tych Uczestników
w związku z udziałem w konkursie) w terminie do 7 (siedmiu) dni licząc od dnia przyznania
nagrody (rozstrzygnięcia konkursu).

2.

Warunkiem wydania nagrody laureatowi jest potwierdzenie chęci odbioru nagrody wraz
z podaniem danych teleadresowych (dokładny adres, numer telefonu kontaktowego) do wysyłki
nagrody na terytorium Polski. Potwierdzenie dokonywane jest za pomocą wiadomości
e-mail, wysłanej na adres Organizatora, z którego wysłana została informacja o wygranej.
Potwierdzenie powinno być dokonane w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, licząc od
dnia wysłania informacji o przyznanej nagrodzie.
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3.

W przypadku, gdy laureatem jest dziecko w wieku poniżej 13 lat, oświadczenie o chęci odbioru
nagrody (wraz z podaniem danych teleadresowych laureata niezbędnych do wydania nagrody)
składa w imieniu takiego laureata jego przedstawiciel ustawowy (np. rodzic). Laureat, który nie
ukończył 13 lat, w wiadomości informującej o przyznaniu nagrody (ust. 1 powyżej)
powiadamiany jest dodatkowo o konieczności przekazania tej wiadomości swojemu
przedstawicielowi ustawowemu (np. rodzicowi).

4.

Warunkiem wydania nagrody laureatowi w wieku poniżej 13 lat jest ponadto wyrażenie przez
jego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica), w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej,
nieodpłatnej zgody na opublikowanie nagrodzonej Pracy Konkursowej tego laureata w galerii
nagrodzonych Prac Konkursowych na Stronie Internetowej Promocji. Informacja o tym wymogu
zawarta jest w wiadomości informującej o przyznaniu nagrody.

5.

W przypadku braku odpowiedzi w terminie 7 (siedmiu) dni od wysłania do laureata wiadomości
informującej o przyznaniu nagrody i warunkach jej wydania, Organizator wyśle do laureata
kolejną wiadomość z przypomnieniem oraz ze wskazaniem terminu, jaki pozostał laureatowi na
dokonanie czynności niezbędnych do wydania nagrody.

6.

Laureat traci prawo do otrzymania nagrody, jeżeli nie spełni warunku określonego w ust. 2 lub
(jeżeli dotyczy) ust. 3-4 powyżej. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji
Organizatora.

7.

Wydanie nagrody nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia oświadczenia o chęci
odbioru nagrody i podania przez laureata lub jego przedstawiciela ustawowego danych
niezbędnych do wysyłki nagrody. Nagrody są wysyłane przesyłką kurierską na koszt
Organizatora.

8.

Jeżeli pomimo dołożenia przez Organizatora i – w danym wypadku – firmę doręczającą nagrodę
należytej staranności, wydanie Uczestnikowi nagrody okaże się niemożliwe na skutek
okoliczności leżących po stronie Uczestnika (takich jak np. podanie nieprawidłowego adresu i
brak możliwości nawiązania kontaktu z Uczestnikiem celem ustalenia prawidłowego adresu;
nieodebranie przesyłki z nagrodą pomimo jej prawidłowego awizowania), nagroda nie zostaje
wydana i pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6. Reklamacje
1.

Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane na piśmie, na adres siedziby
Organizatora (J. sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa) lub pocztą elektroniczną, na
adres e-mail: konkurs@wedel.pl. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej
reklamację (imię i nazwisko, adres do korespondencji), wskazanie przyczyny reklamacji oraz
treść żądania.

2.

Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej
otrzymania (chyba, że krótszy termin udzielania odpowiedzi na reklamację wynika
z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa) i poinformuje zgłaszającego o zajętym
stanowisku wskazując uzasadnienie. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem
poleconym lub pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

3.

Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa
powszechnie obowiązującego w Polsce.

4.

Skorzystanie przez Uczestnika z powyższej procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

§ 7. Postanowienia końcowe
1.

Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników jest zleceniodawca
Promocji – LOTTE Wedel sp. z o.o. (adres siedziby: ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa).
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji, w tym wydania nagród i
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla
wzięcia udziału w danym konkursie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych i ich poprawiania.
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2.

Niniejszy Regulamin jest udostępniony w wersji elektronicznej na Stronie Internetowej Promocji
(w tym do pobrania w formacie PDF na urządzenie końcowe użytkownika).

3.

Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
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