REGULAMIN KONKURSU
„WYGRAJ BILETY DO KINA NA LEGO® NINJAGO FILM!“
1. Definicje
1.1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają: Konkurs (dalej:
„Konkurs”): konkurs pod nazwą „WYGRAJ BILETY DO KINA NA LEGO® NINJAGO FILM!“
prowadzony na zasadach określonych Regulaminem
1.2. Organizator sprzedaży promocyjnej (dalej: „Organizator”):
LEGO Polska Sp. z o.o., z siedzibą ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, NIP: 5261011494,
zarejestrowana: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowana pod numerem KRS 0000033901
1.3. Koordynator Organizatora Sprzedaży Promocyjnej (dalej: „Koordynator”):
Fox Hunter, Sp. z o.o., z siedzibą ul. Bartycka 22b/21a, 00-716 Warszawa, NIP: 521-365-81-86
zarejestrowana: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowana pod numerem KRS 0000479288
1.4. Uczestnik Konkursu (dalej: „Uczestnik”):
osoba fizyczna zamieszkała na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnia, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 i uzyskała zgodę
przedstawiciela ustawowego lub prawnego opiekuna zarówno na uczestnictwo w Konkursie, jak i na
przetwarzanie danych osobowych.
1.5. Laureat (dalej: „Laureat”):
osoba, która wygrała nagrodę w Konkursie.
1.6. Zakup promocyjny – jednorazowy zakup produktu z serii LEGO® NINJAGO o minimalniej
wartosci 120 zł w okresie od dnia 30.8.2017 r. do dnia 13.9.2017 r., dokonany w sklepie konkursowym
i udokumentowany jednym dowodem zakupu.
1.7. Dowód zakupu - oryginalny paragon lub faktura VAT potwierdzające dokonanie zakupu
promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby niniejszego konkursu powinien być czytelny i prawdziwy,
tzn. jest wystawiony przez sklep, którego nazwa i adres znajdują się na nim i nie jest sfałszowany.
Dowodem zakupu na potrzeby niniejszego konkursu nie jest jego:
- kserokopia,
- kopia notarialnie poświadczona,
- wydrukowany skan
1.8.Sklep konkursowy – sklep należący do sieci Tesco także sklep internetowy.
1.9.Strona
Internetowa
–
strona
internetowa
znajdująca
się
pod
adresem
www.foxhunter.eu/regulamin.pdf. Na tej stronie znajduje się Regulamin Konkursu oraz zostaną na niej
zamieszczone wyniki Konkursu po jego zakończeniu.

2. Postanowienia ogólne
2.1. Konkurs przeprowadzony będzie od dnia 30.8.2017 r. do dnia 13.9.2017 r. (włącznie), przy czym
czynności związane z przyznawaniem nagród zakończą się do dnia 15.09.2017 r.
2.2. Zakup promocyjny może nastąpić wyłącznie w sklepach sieci TESCO, promocja obowiązuje we
wszystkich sklepach TESCO w Polsce także sklepach internetowych.
2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem
oraz z Koordynatorem, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny,
o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i
rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się
pod opieką lub kuratelą.
2.3. Uczestnik przystępując do Konkursu, powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w regulaminie i potwierdza, iż spełnia
warunki opisane w pkt. 3 regulaminu, które uprawniają go do udziału w konkursie

3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie
3.1. Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki
określone w punkcie 1.4. niniejszego Regulaminu.
3.2. Dokonać jednorazowy zakup promocyjny produktu z serii LEGO® NINJAGO o minimalniej
wartosci 120 zł w okresie od dnia 30.8.2017 r. (od godziny 00:00:00) do dnia 13.9.2017 r.(do godziny
23:59:59), dokonany w sklepie konkursowym i udokumentowany jednym dowodem zakupu. Przy
zakupie produktu promocyjnego w dniu 13.9.2017 r. można zarejstrować się do dnia 14.9.2017 r. do
godziny 8:00 rano. Promocja nie obejmuje produktów zakupionych przed dniem 30.8.2017 r.
3.2. Aby wziąć udział w promocji należy zarejestrować swój paragon na stronie www.wygrywajmy.com
i wypełnić następujące pola formularza rejestracyjnego:
Imię
Nazwisko
Numer telefonu
E-mail
Data i czas zakupu
Miejsce zakupu
Numer paragonu
Załączyć paragon
Zaznaczyć pole (zapoznałem się i zgadzam się z warunkami Promocji)
Aby wziąć udział w promocji należy przy rejestracji paragonu na stronie www.wygrywajmy.com
odpowiedzieć na pytanie konkursowe: Od czego pochodzi słowo „LEGO®”?
3.3. W przypadku wielokrotnej rejestracji przez Uczestnika lub Uczestników tego samego rachunku
lub paragonu, uprawnionym do udziału w konkursie będzie tylko jedna osoba, która zarejestrowała się
jako pierwsza. Każdy zakup i odpowiadający mu paragon uprawnia do uczestnictwa w Promocji tylko
raz.
3.4. Należy zachować oryginał dowódu zakupu do weryfikacji przy wydawaniu nagród.
3.5. Przy zakupie większej ilości produktów LEGO® NINJAGO Uczestnik może odpowiedzieć na ilość
pytań adekwatną do ilości zakupionych towarów LEGO® NINJAGO z jednego rachunku/paragonu.
3.6. Pierwszych 100 poprawnych odpowiedzi wygrywa 2 bilety do Cinema City na LEGO® NINJAGO
FILM. Opublikowanie Laureatów nagród odbędzie się w dniu 15.09.2017 r. po zakończeniu Konkursu,
zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
3.7. Laureaci nagród będą powiadomieni emailem dnia 15.09.2017 r. na adres z formularza
rejestracyjnego.
3.8. Nagrody zostaną wyslane na adres e-mail, który został wpisany w formularzu rejestracyjnym do
dnia 18.09.2017 r.
3.9. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji i dyskwalifikacji przesyłanych przez uczestników
Konkursu zgłoszeń oraz odmowy ich umieszczenia na stronach Konkursu w przypadku, gdy uzna, że
ich treść może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób
trzecich.

4. Nagrody
4.1. Nagrodami w Konkursie są BILETY DO KINA NA LEGO® NINJAGO FILM!“. Pierwszych 100
Uczestników z poprawną odpowiedzią wygrywa 2 bilety do Cinema City na LEGO® NINJAGO FILM.
4.2. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do

otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek
inne nagrody rzeczowe.

5. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu
5.1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród, o
których mowa w pkt. 4.1 będzie Koordynator.
5.2. Koordynator dokonując wyboru najlepszego rozwiązania zadania konkursowego, weźmie pod
uwagę prawidłowość zgłoszenia zgodnie z pkt. 3.

6. Postanowienia końcowe
6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe
Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zbierane są i przetwarzane
wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy oraz ogłoszenia wyników
oraz realizacji i wydania nagrody. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych. Celem zorganizowania i przeprowadzenia Promocji, Organizator powierzył
Koordynatorowi przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz
niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagrody.
6.2. Rejestracja zgodnie z punktem 3 Regulaminu Promocji i zakreślenie „zapoznałem się i
zgadzam się z warunkami Promocji” traktowane jest jako jednoznaczne z tym, że Klient nabywa status
Uczestnika i potwierdza, że świadomie i dobrowolnie stwierdza, co następuje:
W pełni akceptuję warunki Promocji. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Organizatora i/lub osób upoważnionych przez niego do przetwarzania danych
osobowych w zakresie wymaganym dla celów akcji, w tym: automatyczną weryfikację kodów
pocztowych z bazą kodów/indeksów, automatyczne sprawdzanie pisowni nazw ulic, segmentację bazy
danych na konkretne kryteria, itp. Uszczegółowienie danych osobowych Uczestnika następuje
drogą komunikacji telefonicznej lub przez Internet (e-mail).
Wyrażam także zgodę na przekazywanie danych osobowych uzyskanych przez Organizatora w
celu prowadzenia Promocji osobom trzecim, do celów określonych w niniejszym regulaminie lub do
wypełnienia zobowiązań w zakresie Organizatora Promocji w stosunku do Uczestnika.
Jako dane osobowe rozumiane są informacje zawarte w punkcie 3, jak również wszelkie informacje
odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do zidentyfikowania osoby fizycznej (przedmiot
danych osobowych). Przetwarzanie danych osobowych w niniejszym rozporządzeniu odnosi się do
gromadzenia, zapisywania, przetwarzania, przechowywania, stosowania, przekazywania (dystrybucji,
zapewnienia dostępu), aktualizacji, blokowania, usuwania i innych działań (operacji) z użyciem lub
bez użycia automatyzacji danych osobowych Uczestników, do wdrażania i realizacji
praw/obowiązków Uczestników, Organizatorów i/lub osób przez niego upoważnionych.
Zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w niniejszym ustępie, jest
ważna przez cały czas trwania Promocji i w ciągu roku od daty jego zakończenia. Jeżeli
przechowywanie danych osobowych uczestników/osób towarzyszących nie jest już potrzebne do
celów Promocji i realizacji praw/obowiązków Uczestnika i Organizatora, Organizator powinien
zniszczyć dane osobowe w terminie nie przekraczającym 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia
wystąpienia okoliczności, w których przechowywanie danych osobowych Uczestnika więcej nie jest
wymagane do celów Konkursu, z wyjątkiem przypadków, gdy Organizator jest uprawniony do
przetwarzania danych osobowych bez zgody osoby, o której dane osobowe chodzi z przyczyn
przewidzianych przez obowiązujące prawo.
6.3. Promocja nie jest loterią ani grą hazardową.

6.4. Niniejszy Regulamin jest opublikowany na stronie www.wygrywajmy.com. Organizator zastrzega
sobie prawo do umieszczenia dodatkowych informacji o Promocji.
6.5. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w formie pisemnej w terminie
30 dni od daty zakończenia Konkursu na adres Koordinatora.
6.6. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak
również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
6.7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia jej doręczenia
Organizatorowi.
6.8.Odpowiedź na reklamację będzie przesłana listem poleconym.
6.9.Ponieważ wartość każdej nagrody nie przekracza kwoty 760 zł, jest ona objęta zwolnieniem z
podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).
6.10.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
6.11.Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych
danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
6.12.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu,
lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
6.13.Konkurs jest prowadzony tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

