REGULAMIN KONKURSU PN. „Polecamy - wygrywamy”
(dalej: Regulamin)
PODSTAWOWE ZASADY
A.

W konkursie nagrodzimy uczestników, którzy uzyskają największą liczbę punktów w związku
z polecaniem produktów marki „Vidaron” (dalej: Produkty) w ramach konsumenckiej loterii
promocyjnej pn. „Wygraj spokój na lata”. Szczegółowe zasady dotyczące warunków uczestnictwa
w loterii zostały określone w odrębnym regulaminie dostępnym na www.wygrajspokojnalata.pl.

B.

Konkurs trwa w dniach od 28 maja 2018 r. do 12 sierpnia 2018 r. (z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy oraz niehandlowych niedziel) – jest to okres, w którym przyjmowane są
zgłoszenia do konkursu.

C.

Zgłoszenie udziału w konkursie możliwe jest za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.wygrajspokojnalata.pl w zakładce „Dla
sklepów”.

D.

Zwycięzców wybierzemy i poinformujemy do 17 sierpnia 2018 r.

E.

Do wygrania są nagrody pieniężne w postaci zasilonych kart pre-paid.

F.

Konkurs organizuje spółka Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góralskiej 3,
60-623 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125373, o kapitale
zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych, NIP 779-21-83-071 (dalej: Organizator).
SZCZEGÓŁOWE ZASADY
Poniżej można zapoznać się z bardziej szczegółowymi zasadami konkursu pn. „Polecamy wygrywamy” (dalej: Konkurs). Opisane zostały zwłaszcza warunki zgłaszania udziału, specyfikacja
nagród, procedura wyboru zwycięzców oraz postępowanie reklamacyjne.
1.

JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ?

1.1. Konkurs przeprowadzany jest jako dodatkowa akcja promocyjna skierowana do właścicieli
sklepów i pracowników wybranych sklepów stacjonarnych dystrybuujących produkty marki
„Vidaron” w ramach loterii promocyjnej pn. „Wygraj spokój na lata” organizowanej na
podstawie odrębnego regulaminu (dalej: Loteria).
1.2. Konkurs skierowany jest do:
1.2.1. pełnoletnich osób fizycznych, o pełnej zdolności do czynności prawnych
i zamieszkałych w Polsce, dystrybuujących produkty marki „Vidaron” w ramach
prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej;
1.2.2. podmiotów innych niż osoby fizyczne i posiadających swoją siedzibę w Polsce, które
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dystrybuują produkty marki
„Vidaron”;

1.2.3. pełnoletnich osób fizycznych, o pełnej zdolności do czynności prawnej i
zamieszkałych w Polsce, które zatrudnione są na stanowisku „sprzedawcy”
(niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), przez podmioty, o których mowa w
pkt 1.2.1. lub 1.2.2. Regulaminu
(dalej: Uczestnicy)
1.3. Konkurs organizowany jest w wybranych sklepach stacjonarnych dystrybuujących produkty
marki „Vidaron” na terenie Polski (dalej: Sklepy). Szczegółowa lista Sklepów objętych
Konkursem znajduje się w załączniku do Regulaminu.
1.4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej
dostępnej pod adresem www.wygrajspokojnalata.pl w zakładce „Dla sklepów”.
1.5. Z jednego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w formie Sklepu lub Sklepów,
udział w Konkursie może wziąć tylko jedna osoba (tzn. właściciel albo jeden z pracowników).
1.6. W przypadku Uczestnika, który jest pracownikiem Sklepu, jego udział w Konkursie
uzależniony jest od wyrażenia na to zgody przez pracodawcę. Powyższy Uczestnik przy
zgłoszeniu udziału w Konkursie zobowiązany jest oświadczyć, że uzyskał zgodę swojego
pracodawcy na udział w Konkursie. Pracodawca ww. Uczestnika może tak czy inaczej na
każdym etapie trwania Konkursu wnieść do Organizatora pisemny (pod rygorem
nieważności) sprzeciw wobec udziału takiego Uczestnika w Konkursie. W takim przypadku
Uczestnik zostanie pozbawiony wszelkich świadczeń, które uzyskał w Konkursie oraz
wykluczony z dalszego udziału w Konkursie
1.7. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy do Konkursu wymaga podania przez
Uczestnika następujących informacji:
1.7.1. imię i nazwisko;
1.7.2. nazwa i adres Sklepu;
1.7.3. numer telefonu;
1.7.4. adres e-mail;
1.7.5. a ponadto złożenie następujących oświadczeń (każdego z osobna):
1.7.5.1. „Zapoznałem się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść”;
1.7.5.2. „Jestem pracownikiem Sklepu i uzyskałem zgodę mojego pracodawcy na
udział w Konkursie” – dotyczy wyłącznie Uczestników, którzy są
pracownikami Sklepu, a nie jego właścicielami.
1.8. W odpowiedzi na prawidłowo przesłany formularz zgłoszeniowy w Konkursie, Uczestnik
otrzyma wiadomość wysłaną na adres e-mail podany przez niego w formularzu
zgłoszeniowym. Aby dokończyć procedurę zgłaszania udziału w Konkursie, Uczestnik
zobowiązany jest kliknąć w załączony w ww. wiadomości link, co stanowi wyraźne
potwierdzenie woli wzięcia udziału w Konkursie. Po zarejestrowaniu się do udziału
w Konkursie zostanie utworzone indywidualne konto Uczestnika. Organizator wyśle
Uczestnikowi na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym login
oraz hasło do logowania na jego konto utworzone w związku z udziałem w Konkursie.
Uczestnik zobowiązany jest nie ujawniać danych do logowania żadnej osobie trzecie.

2.

CO MOŻNA WYGRAĆ

2.1. Do wygania w Konkursie są następujące nagrody:
2.1.1. 1 (słownie: jedna) nagroda w postaci karty pre-paid zasilonej kwotą w wysokości
3.000 zł;
2.1.2. 1 (słownie: jedna) nagroda w postaci karty pre-paid zasilonej kwotą w wysokości
1.500 zł;
2.1.3. 1 (słownie: jedna) nagroda w postaci karty pre-paid zasilonej kwotą w wysokości
1.000 zł;
2.1.4. 2 (słownie: dwie) nagrody w postaci karty pre-paid – każda zasilona kwotą
w wysokości 500 zł;
2.1.5. 4 (słownie: cztery) nagrody w postaci kart pre-paid – każda zasilona kwotą
w wysokości 300 zł
2.1.6. 21 (słownie: dwadzieścia jeden) nagród w postaci kart pre-paid – każda zasilona
kwotą w wysokości 100 zł.
(dalej: Karta)
2.2. Uczestnik przed rozpoczęciem korzystania z Karty ma obowiązek zapoznać się z
regulaminem jej użytkowania stosowanym przez bank, który wydał Kartę oraz dokonać
aktywacji Karty we właściwym dla niej serwisie WWW. Uczestnik może korzystać ze
środków zgromadzonych na Karcie poprzez dokonywanie płatności bezgotówkowych lub
poprzez wypłatę z dowolnego bankomatu. Przy wypłacie gotówki z bankomatu naliczana
jest każdorazowo prowizja w wysokości 3% wypłaconej kwoty, min. 7 zł.
2.3. Wszelkie roszczenia związane z korzystaniem z Karty powinny być kierowane do banku,
który wydał Kartę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatniczych.
2.4. Stan salda Karty Uczestnik może sprawdzić za pośrednictwem usług oferowanych przez
bank, który wydał Kartę. Środki pieniężne na Karcie powinny zostać wykorzystane przed
upływem terminu jej ważności. Termin ważności Karty określony jest na jej awersie.
2.5. W przypadku, gdy nagrodę w Konkursie otrzyma Uczestnik będący osobą fizyczną, nie jest
on zobowiązany do dokonywania żadnych samodzielnych rozliczeń podatkowych, ponieważ
wraz z nagrodą, otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości niezbędnej do
pokrycia należnego podatku od wygranej w Konkursie. W przypadku, gdy nagrodę
w Konkursie otrzyma Uczestnik niebędący osobą fizyczną, tj. podmiot, o którym mowa w
pkt 1.2.2. Regulaminu, wówczas Uczestnik taki zobowiązany jest do samodzielnego
rozliczenia otrzymanej w Konkursie nagrody jako przychodu z prowadzonej działalności
gospodarczej.
2.6. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w pkt 2.5. Regulaminu obliczona jest według
wzoru [Wartość Nagrody * 10/9 – Wartość Nagrody] i zaokrąglona do pełnej złotówki.
Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na
pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie
w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

3.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

3.1. Zadanie konkursowe polega na promowaniu produktów marki „Vidaron” (dale: Produkty)
i zachęcaniu konsumentów do zgłaszania udziału w Loterii, na warunkach określonych w jej
Regulaminie. Uczestnicy Konkursu rywalizują o uzyskanie jak największej liczby punktów
w związku ze zgłoszeniami dokonywanymi w ramach Loterii.
3.2. Na potrzeby przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu Organizator prowadzi ranking
przedstawiający Uczestników Konkursu oraz liczbę zdobytych przez nich w ramach Konkursu
punktów (dalej: Ranking). Na stronie internetowej Konkursu po zalogowaniu się na swoje
konto Uczestnik otrzymuje bieżący dostęp do aktualnych wyników Rankingu.
3.3. Punkty w Konkursie przyznawane są zgodnie z zasadą, że za każde prawidłowo dokonane
zgłoszenie w Loterii w okresie 28.05-12.08.2018 r., Uczestnik będący właścicielem Sklepu
(lub zatrudniony w Sklepie), który wystawił paragon fiskalny będący podstawą zgłoszenia
w Loterii, otrzyma 1 punkt. Natomiast podstawą zgłoszenia udziału w Loterii jest każdy
paragon fiskalny, potwierdzający zakup co najmniej jednego Produktu. Szczegółowe zasady
dotyczące warunków wzięcia udziału w Loterii znajdują się w jej regulaminie, dostępnym na
stronie internetowej: www.wygrajspokojnalata.pl.
3.4. W przypadku, gdy w trakcie trwania Konkursu (tj. 28.05-12.08.2018 r.) Uczestnik, biorący
udział w Konkursie jako pracownik, przerwie zatrudnienie w danym Sklepie, wówczas
automatycznie traci status uczestnika Konkursu, a wszystkie dotychczas zgormadzone przez
niego punkty zostają anulowane.
3.5. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane najlepszym Uczestnikom, zgodnie z następującymi
zasadami:
3.5.1. Uczestnik, który na zakończenie Konkursu zajmie 1. miejsce w Rankingu otrzyma
nagrodę w postaci karty pre-paid zasilonej kwotą w wysokości 3.000 zł;
3.5.2. Uczestnik, który na zakończenie Konkursu zajmie 2. miejsce w Rankingu otrzyma
nagrodę w postaci karty pre-paid zasilonej kwotą w wysokości 1.500 zł;
3.5.3. Uczestnik, który na zakończenie Konkursu zajmie 3. miejsce w Rankingu otrzyma
nagrodę w postaci karty pre-paid zasilonej kwotą w wysokości 1.000 zł;
3.5.4. Uczestnik, który na zakończenie Konkursu zajmie 4. miejsce w Rankingu otrzyma
nagrodę w postaci karty pre-paid zasilonej kwotą w wysokości 500 zł;
3.5.5. Uczestnik, który na zakończenie Konkursu zajmie 5. miejsce w Rankingu otrzyma
nagrodę w postaci karty pre-paid zasilonej kwotą w wysokości 500 zł;
3.5.6. Uczestnicy, którzy na zakończenie Konkursu zajmą w Rankingu miejsca od 6. do 9.
otrzymają nagrodę w postaci karty pre-paid zasilonej kwotą w wysokości 300 zł;
3.5.7. Uczestnicy, którzy na zakończenie Konkursu zajmą w Rankingu miejsca od 10. do 30.
otrzymają nagrodę w postaci karty pre-paid zasilonej kwotą w wysokości 100 zł.
3.6. Organizator poinformuje o wynikach Konkursu do dnia 17 sierpnia 2018 r. kontaktując się ze
zwycięzcami telefonicznie przy wykorzystaniu danych, które zostały przez nich podane
w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku, gdyby zwycięzca nie odebrał połączenia
telefonicznego od Organizatora, Organizator wyśle do zwycięzcy wiadomość
SMS informacją o wygranej. W odpowiedzi na wiadomość SMS zwycięzca zobowiązany jest
w najpóźniej do dnia 22 sierpnia 2018 r. skontaktować się z Organizatorem w celu
przekazania szczegółów związanych z odbiorem nagrody, w tym zwłaszcza danych
adresowych do wysyłki nagrody.

3.7. Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom do dnia 31 sierpnia 2018 r. za pośrednictwem firmy
kurierskiej, na adres wskazany przez zwycięzcę zgodnie z punktem 3.6. Regulaminu. Odbiór
nagrody zwycięzca pokwituje swoim podpisem. Doręczenie nagrody do rąk osoby
zamieszkującej pod adresem wskazanym przez zwycięzcę i podpisanie potwierdzenia
odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody zwycięzcy (Uczestnikowi).
4.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi do dnia 14 września 2018 r.
(decyduje data wpływu do Organizatora). Reklamacje należy wysłać listem poleconym na
adres Organizatora z dopiskiem „Polecamy - wygrywamy”.
4.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko lub nazwę Uczestnika, dokładny adres
Uczestnika, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również wskazanie przyczyny reklamacji
i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
4.3. Organizator poinformuje o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji listem poleconym w terminie
7 dni od daty dostarczenia reklamacji Organizatorowi.
4.4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do
niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
5.

WAŻNE ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Organizator ma prawo weryfikacji czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie.
W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania
określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do
prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających
z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może
spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego
Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród.
5.2. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator
uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do
wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:
5.2.1. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych;
5.2.2. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym
zachowaniem w interesy osób trzecich;
5.2.3. prowadzą jakichkolwiek działań, które mają na celu obejście Regulaminu lub
zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.
5.3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
Nagroda nieodebrana w terminie z winy zwycięzcy lub nagroda osoby wykluczonej z udziału
w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością
Organizatora.
5.4. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach,
których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009
roku o grach hazardowych.

5.5. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art.
919-921 Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie
mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
5.6. Regulamin
konkursu
dostępny
www.wygrajspokojnalata.pl/dlasklepow

jest
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5.7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie
trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już
nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie
Regulaminu poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail, z którego Uczestnicy dokonywali
zgłoszenia w Konkursie.
5.8. Organizator działa na zlecenie spółki Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą
w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000060537,
posiadającą numer NIP: 8181433438, REGON: 690527477, o kapitale zakładowym
w wysokości 12.617. 778,00 zł, opłaconym w całości.

ANEKS NR 1
DO REGULAMIU KONKURSU PT. „Polecamy - wygrywamy”
DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DYSTRYBUCJĘ PRODUKTÓW MARKI „VIDARON”
Wydany w dniu 14.06.2018 r. przez Organizatora konkursu pt. „Polecamy - wygrywamy”
przeznaczonego dla podmiotów prowadzących dystrybucję produktów marki „Vidaron” (dalej:
Konkurs) spółkę Albedo Marketing sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góralskiej 3, 60-623
Poznań, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 125373, NIP 779-21-83-071, kapitał zakładowy 100.000 zł
(dalej: „Organizator”).
Organizator Konkursu, mając na celu jednoznaczne i precyzyjne przedstawienie zasad organizacji
Konkursu, niniejszym, na podstawie pkt 5.7. Regulaminu Konkursu postanawia zmienić jego treść
w następujący sposób.
§ 1.
ZMIANA POSTANOWIEŃ REGULAMINU
1. Zmienia się treść punktu 1.7. Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie:
5.9. „1.7. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy do Konkursu wymaga podania przez
Uczestnika następujących informacji:
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6

IMIĘ I NAZWISKO;
NIP, NAZWA I ADRES SKLEPU;
NUMER TELEFONU;
ADRES E-MAIL;
USTALENIE INDYWIDUALNEGO HASŁA DO LOGOWANIA, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE UCZESTNIK
ZOBOWIĄZANY JEST NIE UJAWNIAĆ DANYCH DO LOGOWANIA ŻADNEJ OSOBIE TRZECIEJ,
A PONADTO ZŁOŻENIE NASTĘPUJĄCYCH OŚWIADCZEŃ (KAŻDEGO Z OSOBNA):
1.7.6.1

„Zapoznałem się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść”;

1.7.6.2

2.

1.
2.
3.
4.

„Jestem pracownikiem Sklepu i uzyskałem zgodę mojego pracodawcy na udział
w Konkursie” – dotyczy wyłącznie Uczestników, którzy są pracownikami
Sklepu, a nie jego właścicielami.
Z Regulaminu Konkursu usunięty zostaje pkt 1.8., przez co uznaje się, że Uczestnik przystąpił do
udziału w Konkursie z chwilą odebrania przez serwer teleinformatyczny wykorzystywany przez
Organizatora do zbierania zgłoszeń w Konkursie, prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika
formularza zgłoszeniowego.
§ 2.
POSTANOWIENIA POZOSTAŁE
Wszelkie pozostałe postanowienia Regulaminu Konkursu pozostają bez zmian.
Pojęciom pisanym wielką literą należy przydawać znaczenie, jakie zostało im nadane
w Regulaminie Konkursu.
We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym aneksie stosuje się postanowienia
Regulaminu Konkursu.
Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem jego wydania.
ORGANIZATOR

