REGULAMIN KONKURSU ,, Selfie na wycieczce’’

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Nazwa konkursu.
Konkurs, którego zasady określa niniejszy regulamin, będzie prowadzony pod nazwą „Selfie
na wycieczce” na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Konkurs”).
1.2. Nazwa podmiotu urządzającego Konkurs .
Organizatorem Konkursu oraz Fundatorem nagród w Konkursie jest „Naturio” Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. Tulipanowa 2A, wpisana do
Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000568308 przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS zwana dalej
„Organizatorem”. Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn.
zm.).
1.3. Informacja o formie organizacji Konkursu
Organizator oświadcza, iż wynik Konkursu nie zależy od przypadku, oraz że Konkurs nie jest
grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540)
1.4. Obszar, na którym będzie prowadzony Konkurs.
Konkurs prowadzony będzie we wszystkich punktach
Rzeczypospolitej Polskiej.

handlowych

na

terenie

1.5. Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.07.2017 r., a kończy w dniu 31.08.2017 r. We wskazanym
terminie przyjmowane są zgłoszenia do Konkursu.
1.6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej
a) Sprzedaż Produktów, których dotyczy Konkurs obejmuje okres od dnia 20.07.2017 r do
dnia 31.08.2017 r
b) Produktem, którego zakup uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie są napoje marki
i4SPORT o pojemności 0,7 l dostępne we wszystkich punktach handlowych na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. Do wzięcia udziału w konkursie uprawnia jednorazowy zakup co
najmniej trzech butelek w/w napojów i4SPORT. Zakup trzech butelek w/w napojów
potwierdzony winien być wspólnym dowodem zakupu.
1.7.Dane osobowe
Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
danych osobowych przekazanych w ramach Konkursu, na zasadach opisanych w niniejszym
Regulaminie, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst. jedn.

Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Imię, nazwisko,
adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
Konkursu oraz wydania nagród, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji
Uczestników. Każdy Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża jednocześnie zgodę na
przetwarzanie wymienionych danych osobowych przez Organizatora w powyżej wskazanym
zakresie. Administratorem danych osobowych jest Naturio Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
(30-432) przy ul. Tulipanowej 2A. Imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania
Uczestnika uprawnionego do otrzymania nagrody zwanego dalej „Laureatem” publikowane
są na liście Laureatów na stronie internetowej www.i4sport.pl. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie i otrzymanie
nagrody. Każdy Uczestnik Konkursu posiada w szczególności prawo wglądu do swoich
danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania usunięcia. Wycofanie zgodny na
przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z wycofaniem swojego udziału w
Konkursie i wymaga formy pisemnej.
1.8. Uczestnicy konkursu
Uczestnikiem Konkursu, zwanym w niniejszym Regulaminie „Uczestnikiem”, na warunkach
określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna spełniająca łącznie poniższe
warunki:
a) jest pełnoletnia (ukończyła 18 rok życia) i posiada pełną zdolność do czynności prawnych
albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych (pod warunkiem, że działa za pisemną
zgodą przedstawiciela ustawowego)
b) wykonała zadanie konkursowe
c) spełniła wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.
d) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała w okresie od dnia
20.07.2017 roku do dnia 31.08.2017 roku, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją
działalnością gospodarczą, jednorazowego zakupu co najmniej trzech butelek Produktów
marki i4Sport we wszystkich punktach handlowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
biorących udział w Konkursie zgodnie z pkt 1.6. Regulaminu;
e) posiada obywatelstwo polskie oraz ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej,
f) nie jest pracownikiem Organizatora, punktów handlowych na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, ani członkiem najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej
rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo,
przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu
jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na
podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy
zlecenia)
2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy :
a) w terminie od 20.07.2017 r. do 31.08.2017 r. dokonać jednorazowego zakupu co najmniej
trzech butelek Produktów marki i4Sport we wszystkich punktach handlowych na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z pkt. 1.6. Regulaminu i zachować dowód zakupu. Przez
dowód zakupu rozumie się oryginał paragonu fiskalnego zgodny z terminem sprzedaży
Produktów marki i4Sport, niezbędnym do odbioru nagrody w przypadku wygranej. Jeden
oryginalny dowód zakupu Produktów marki i4Sport upoważnia do dokonania tylko jednego
zgłoszenia konkursowego. Każdy uczestnik może dokonać wielu zgłoszeń konkursowych pod
warunkiem, iż każde zgłoszenie opierać się będzie na odrębnym oryginalnym dowodzie
zakupu Produktów.
b) Po dokonaniu zakupu o którym mowa w pkt 2.1.a) Regulaminu dokonać w terminie od
20.07.2017 r. do 31.08.2016 r. zgłoszenia do Konkursu poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora www.i4Sport.pl
zgodnie z zawartymi tam instrukcjami oraz ”polubić stronę” na Profilu Facebook
Organizatora www.facebook.com/i4SPORT
d) wykonać kreatywne selfie z ciekawym widokiem w tle
2.2. Zdjęcie konkursowe nie może:
- zawierać wulgaryzmów, obrazów obraźliwych lub sprzecznych z prawem lub przyjętymi za
obowiązujące normami obyczajowymi,
- nie może zawierać produktów reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z
wyłączeniem obrazów reklamowych dotyczących Organizatora
- naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich.
2.3. Zgłoszenia dokonane w inny sposób niż określony w pkt. 2 niniejszego regulaminu,
niezwiązane z tematem Konkursu lub wysłane po terminie nie będą uwzględniane w
Konkursie.
2.4. Po dotarciu do Organizatora zgłoszenia konkursowego, każdy uczestnik Konkursu
otrzymuje email zwrotny potwierdzający rejestrację zgłoszenia w Konkursie i informujący o
konieczności zachowania dowodu zakupu potwierdzającego zakup Produktów marki i4Sport.
3. NAGRODY W KONKURSIE
3.1. Nagrodami konkursowymi są :
Nagroda główna – 1 x IPHONE 7, nagroda za II miejsce - 1 x Rower Górski MTB
ROCKRIDER 340 26’’ B’TWIN; 10 x Karta Podarunkowa do sklepu sportowego 4F o
wartość 100 zł
3.2. Nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę.

4. MIEJSCE I TERMINY WYŁONIENIA LAUREATÓW
4.1. W dniu 01.09.2017 Organizator powoła Komisję Konkursową składającą się z
nieparzystej liczby osób ( min. 3), w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.
4.2. Komisja Konkursowa zbierze się 04.09.2017 i nagrodzi zwycięzców . Nagroda główna –
1 x IPHONE 7, nagroda za II miejsce - 1 x Rower Górski MTB ROCKRIDER 340 26’’
B’TWIN; 10 x Karta Podarunkowa do sklepu sportowego 4F o wartości 100 zł

4.4. Po dokonaniu wyboru przedstawiciel Komisji Konkursowej skontaktuje się w terminie 3
dni roboczych z laureatami nagrody głównej i II miejsca telefoniczne, w celu ustalenia
szczegółów przyznanych nagród, a z pozostałymi laureatami nagród dodatkowych
elektronicznie, na podany w zgłoszeniu konkursowym adres e-mail . Każdy z laureatów
zobowiązany będzie w ciągu 7 dni przesłać dowód zakupu w postaci skanu oryginału
paragonu potwierdzającego zakup produktów opisanych w pkt 2 na podany adres poczty
elektronicznej Organizatora: konkursy@naturio.eu. W ciągu 14 dni Organizator prześle
nagrodę spośród w/w wymienionych w pkt 3.1.
4.5. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
4.6. Uczestnik ma prawo do jednej wygranej nagrody, niezależnie od ilości przesłanych
zgłoszeń.
4.7. Laureatowi przysługuje prawo do rezygnacji z nagrody. W takiej sytuacji nagroda
pozostaje własnością Organizatora.
4.8. W sytuacji, w której Laureat nie poda Organizatorowi niezbędnych danych wymaganych
do przekazania nagrody traci prawo do nagrody.
4.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę podanego przez zwycięzcę adresu
do korespondencji lub zmianę innych danych uczestnika Konkursu uniemożliwiającą kontakt
Organizatora z laureatem, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z
przyczyn leżących po stronie zwycięzcy. W takim przypadku zwycięzca traci prawo do
nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.
4.10. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane, w ramach niniejszego Konkursu
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Nagrody nie podlegają wymianie
na ekwiwalent pieniężny. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób
trzecich. Wartość nagrody zostaje odpowiednio zwiększona o 10% zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób fizycznych w przypadku konieczności zapłaty takiego podatku.
Podatek ten zostanie przekazany przez Organizatora jako płatnika do Urzędu Skarbowego.
5. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH
5.1. Uczestnik oświadcza, że wykonał zadanie konkursowe samodzielnie oraz, że przysługują
mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do
treści rozwiązania zadania konkursowego. Uczestnik zapewnia, iż zgłoszona w Konkursie
treść zadania konkursowego nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest
obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób
trzecich.
5.2. Naruszenie przez Uczestnika powyższego postanowienia będzie traktowane jako istotne
naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z konkursu.
5.3. W przypadku gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazało się nieprawdziwe,
Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialności z
tym związanej .
5.4. Uczestnik z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie i przesłania treści rozwiązania
zadania konkursowego udziela Organizatorowi w zamian za możliwość wygrania nagrody
nieodwołalnego, wyłącznego, nieograniczonego czasowo, ilościowo i terytorialnie zezwolenia

na korzystanie z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do przesłanej treści
rozwiązania zadania konkursowego w celach związanych z realizacją Konkursu.
5.5. Z dniem wydania Laureatowi nagrody Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe
do treści rozwiązania zadania konkursowego, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i
terytorialnych na polach eksploatacji wskazanych poniżej. W szczególności laureat przenosi
na Organizatora prawa autorskie majątkowe na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie
magnetycznej, cyfrowo,
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na
taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
c) wprowadzanie do obrotu,
d) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
e) publiczne udostępnianie sloganu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie i Intranecie),
f) publiczne wykonanie i/lub publiczne odtwarzanie,
g) wystawianie, wyświetlanie, użyczanie i/lub najem, dzierżawa,
h) nadawanie za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację
naziemna, nadawania za pośrednictwem satelity,
i) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania)
5.6. Przeniesienie praw określonych w niniejszym pkt obejmuje również zgodę Laureata na
dokonywanie przez Organizatora przeróbek i opracowań treści rozwiązania zadania
konkursowego w toku korzystania z rozwiązania przez Organizatora w swojej działalności
gospodarczej. W razie gdy przeróbki i inne opracowania, o których mowa w zdaniu powyżej,
stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych, Laureat niniejszym wyraża zgodę
na rozporządzanie i korzystanie z takie przedmiotu przez Organizatora. Ponadto Laureat
przenosi na Organizatora prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich.
5.7. Laureat wyraża zgodę na anonimowe korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora
treścią rozwiązania zadania konkursowego oraz zobowiązuje się do niewykonywania w
stosunku do treści rozwiązania zadania konkursowego autorskich praw osobistych.
5.8. Całkowitym wynagrodzeniem Laureata za przeniesienie praw określonych w niniejszym
pkt jest nagroda.
6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
6.1. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer
telefonu oraz adres e-mail podany w zgłoszeniu, jak również powód reklamacji.
6.2. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres: Naturio Sp. z o.o. ul. Tulipanowa 2A, 30432 Kraków z dopiskiem „Selfie na wycieczce ”.
6.3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od doręczenia do Organizatora ,
o wyniku reklamacji (decyduje data nadania odpowiedzi na reklamację).
6.4. Reklamacje rozpatruje Organizator Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.5. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji powiadomiony listem poleconym wysłanym na
adres podany w reklamacji.
6.6. W przypadku uwzględnienia reklamacji terminy wymienione wcześniej w regulaminie
będą ustalane indywidualnie z Laureatem wyłonionym w toku postępowania reklamacyjnego.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1.Lista nagrodzonych Uczestników, którzy uzyskali prawo do nagród określonych w pkt
3.1. będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora www.i4Sport.pl oraz Facebooku.
7.2.Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom Konkursu w Internecie na stronie
internetowej www.i4sport.pl oraz w siedzibie Organizatora.

