REGULAMIN KONKURSU Z NAGRODAMI „MOOVO W MOIM DOMU”
(„KONKURS”)

§ 1 Informacje ogólne
1.

2.
3.
4.

Organizatorem Konkursu jest Nice Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, adres: 05-800 Pruszków,
ul. Parzniewska 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000023328, NIP PL 952-12-40-786, Kapitał zakładowy spółki: 1.000.000 PLN, dalej jako: „Organizator”.
Udział w Konkursie jest dobrowolny.
Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
W Konkursie mogą wziąć udział Klienci Castorama Polska Sp. z o.o., którzy:
 w dniach od 6 do 24 września 2017 r. dokonają, w dowolnym sklepie Castorama, zakupu napędu do
bram skrzydłowych MOOVO XW532KM (kod Castorama: 804500) lub napędu do bram przesuwnych
MOOVO LN432KM (kod Castorama: 821985), zwanych dalej „Napędami objętymi promocją cenową”
oraz
 do 30 września 2017 r. wypełnią i wyślą kompletny formularz zgłoszeniowy, zgodnie z postanowieniami
§ 3.

§ 2 Cel Konkursu
Celem Konkursu jest wsparcie sprzedaży Napędów objętych promocją cenową w sklepach Castorama, jak
również popularyzacja wśród Klientów Castorama marki Moovo.

§ 3 Uczestnictwo w Konkursie
1.

2.
3.

4.

5.

W celu wzięcia udziału w Konkursie należy zakupić Napęd objęty promocją cenową, odwiedzić stronę
internetową, pod adresem: www.nice.pl/castorama oraz wypełnić wszystkie pola w zamieszczonym na
wyżej wskazanej stronie internetowej formularzu zgłoszeniowym. Udział w Konkursie jest możliwy wyłącznie
on-line.
Konkurs polega na zaproponowaniu kreatywnego, nietuzinkowego oraz zaskakującego hasła reklamowego,
które stanowi dokończenie zdania „Moovo w moim domu …….” (dalej jako: „Zadanie konkursowe”).
Zakup jednego Napędu objętego promocją cenową uprawnia do jednorazowego zgłoszenia Zadania
konkursowego. Zakup każdego kolejnego Napędu objętego promocją cenową uprawnia do kolejnego
rozwiązania Zadania konkursowego.
W przypadku stwierdzenia nadużycia ze strony Uczestnika polegającego na zgłoszeniu Zadania
konkursowego bez zakupu wymaganej ilości Napędów objętych promocją cenową, Organizator ma prawo
wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie.
Z możliwości udziału w konkursie wykluczone są produkty zakupione poza siecią Castorama.

§ 4 Sposób wyłonienia Zwycięzców Konkursu
1.
2.
3.
4.

Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, powoływaną przez Organizatora,
w skład której wejdzie trzech pracowników Organizatora.
Komisja Konkursowa wybierze 5 najbardziej kreatywnych i interesujących odpowiedzi.
Komisja Konkursowa dokona wyboru Zwycięzców najpóźniej do dnia 14 października 2017.
Po wyłonieniu Zwycięzców przez Komisję Konkursową, przedstawiciel Organizatora w ciągu 7 dni skontaktuje
się ze Zwycięzcami telefonicznie (wybierając podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu), w celu
poinformowania o wyniku Konkursu, przyznaniu prawa do Nagrody oraz warunkach wymaganych do jej
wydania. Podczas rozmowy telefonicznej, pracownik Organizatora poprosi Zwycięzcę o podanie danych
teleadresowych niezbędnych do przekazania nagrody. Jeśli trzykrotny kontakt telefoniczny (próba kontaktu
nastąpi w trzech kolejnych dniach roboczych) okaże się bezskuteczny, Organizator przewiduje możliwość
wytypowania kolejnego Zwycięzcy.

§ 5 Nagrody
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

W Konkursie przyznanych zostanie pięć nagród w postaci jednakowych skuterów marki: „Junak”, model:
„Vintage”, kolor: brązowy, o pojemność silnika 49 cm3 i wartości rynkowej 5699 zł brutto.
Nagroda podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie
z ustawą o podatku od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032) – dalej jako „PIT”. Na podstawie art. 41
ust. 7 PIT na Zwycięzcy ciąży obowiązek wpłaty na konto bankowe Organizatora kwoty należnego,
zryczałtowanego podatku od nagród, w wysokości 10% wartości Nagrody, tj. kwoty 463 zł.
Organizator odprowadzi przekazany mu przez Zwycięzcę, zgodnie z pkt 2 powyżej, podatek od nagród do
właściwego urzędu skarbowego.
Organizator zastrzega sobie prawo do wydania Nagrody dopiero po przekazaniu mu przez Zwycięzcę
należnego podatku od nagród.
Organizator zastrzega sobie prawo do wydania Nagrody dopiero po okazaniu przez zwycięzcę paragonu lub
faktury za Napęd objęty promocją cenową – data wystawienia paragonu lub faktury musi być zgodna z
okresem trwania konkursu, tj. 6-24 września 2017 r.
Wszystkie koszty związane z rejestracją i użytkowaniem Nagrody obciążają Zwycięzcę.
Przekazanie nagrody nastąpi w wybranym sklepie Castorama. Wszystkie koszty związane z odbiorem
nagrody ponosi Zwycięzca.
Organizator nie dopuszcza możliwości wymiany Nagrody na gotówkę.

§ 6 Prawa autorskie i wykorzystanie wizerunku
1.
2.

W chwili odbioru Nagrody, Zwycięzca przenosi na Organizatora bezpłatnie całość majątkowych praw
autorskich do zdania stanowiącego zwycięskie rozwiązanie Zadania konkursowego, dalej jako: „Utwór”.
Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w pkt 1 powyżej obejmuje następujące pola
eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne wykonanie,
wystawienie, w świetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne

3.

4.

udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym.
Zwycięzca wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku, w formie fotografii, w ramach sesji
fotograficznej przeprowadzonej w dniu odbioru Nagrody przez Organizatora. Zgoda obejmuje
wykorzystanie, utrwalanie, powielanie oraz rozpowszechnienie wykonanych zdjęć za pośrednictwem
dowolnego medium, w tym w Internecie, w celu poinformowania o Konkursie, jego rozstrzygnięciu,
wsparciu sprzedaży Napędów objętych promocją cenową w sklepach Castorama, jak również popularyzacja
wśród Klientów Castorama marki Moovo, włączając w to publikację w gazetach Castorama, czasopismach
okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych,
wystawach, konkursach etc. Jednocześnie Zwycięzca zrzeka się prawda do każdorazowej kontroli i
zatwierdzenia wykorzystania fotografii ze swoim wizerunkiem.
W przypadku cofnięcia zgody, o której mowa w pkt 3 powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo do
dochodzenia od Zwycięzcy odszkodowania obejmującego wszelkie koszty wynikłe z konieczności usunięcia
wizerunku Zwycięzcy z materiałów, w których został on wykorzystany.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym. Dane osobowe będą
przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia jego
Zwycięzców, wydania nagród, rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz
rozpatrywania reklamacji Uczestników.
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, podawanych przez Uczestników w związku
z udziałem w Konkursie w formularzu zgłoszeniowym, jest Nice Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie,
adres: 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 2a.
Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzenia i uczestnictwa w Konkursie, w tym
kontaktu z Uczestnikami, wyłonienia Laureatów i wydania Nagród w Konkursie.
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie i opracowywanie.
Przetwarzane dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu uzyskania
informacji na temat przetwarzania swoich danych, Uczestnik może zwrócić się do Organizatora listownie, na
adres jego siedziby lub mailowo na adres: nice@nice.pl.
W przypadku zmiany danych osobowych lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych,
każdy Uczestnik zobowiązany jest do ich aktualizacji. W tym celu Uczestnik powinien przesłać stosowną
informację do Organizatora, listownie na adres jego siedziby lub mailowo na adres: nice@nice.pl.
Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora. W tym celu Uczestnik powinien przesłać stosowną informację do Organizatora, listownie na
adres jego siedziby lub mailowo na adres: nice@nice.pl.

§ 7 Reklamacje
1.

Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy kierować listowanie na adres siedziby Organizatora.

2.

3.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia do siedziby
Organizatora. Od decyzji Organizatora w przedmiocie rozstrzygnięcia reklamacji nie przysługuje odwołanie.
Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym na adres podany
w reklamacji.
Wszelkie spory dotyczące Konkursu, w tym w szczególności spory związane ze sposobem rozstrzygnięcia
reklamacji, będą przez Strony rozwiązywane polubownie. W przypadku skierowania sporu na drogę sądową,
sądem właściwym będzie sąd właściwości ogólnej dla pozwanego.

§ 8 Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia i udziału w Konkursie.
Udział w Konkursie oznacza akceptację jego zasad określonych w Regulaminie.
Regulamin konkursu będzie dostępny u Organizatora, w sklepach Castorama oraz stronie internetowej
www.nice.pl/castorama oraz może być udostępniany przez Organizatora celem promocji Konkursu.

