
                                                                                                                                                          

Regulamin konkursu pod nazwą „Z nami to proste!”  
 

Definicje 

Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 

 

1. „Organizator i wykonawca” – działalność gospodarcza DOTPR Wartecki, Skowronek, Łaźniewski spółka jawna z siedzibą w 

Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 308, 60-406 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – 

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421719, 

NIP 781-187-88-81 na zlecenie AMICA WRONKI S.A. z siedzibą we Wronkach, ul. Mickiewicza 52 64-510 Wronki,  

KRS 0000017514, REGON 570107305, NIP 763-000-34-98. 

2.  „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą „Z nami to proste!” wiążący Organizatora, Wykonawcę oraz 

Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa  

i obowiązki Organizatora i Wykonawcy, Komisji Konkursowej i Uczestników Konkursu, w związku z ich udziałem w Konkursie. 

3. „Konkurs” – konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą „Z nami to proste!” organizowany przez Organizatora i 

Wykonawcę w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu. 

4. „Facebook” – serwis internetowy pod domeną www.facebook.com, w którym to serwisie realizowany jest Konkurs. 

5. „Fanpage” – profil o nazwie „Amica” w serwisie Facebook dostępny pod adresem www.facebook.com/AmicaAGD.  

6. „Uczestnik” – użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w 

Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu. 

7. „Komisja konkursowa” – zespół składający się z wybranych przez Organizatora osób, który  dokonuje oceny prawidłowości 

przebiegu Konkursu oraz decyduje o wyborze Laureatów i przyznaniu nagród w Konkursie. Wszystkie decyzje, które podejmie 

Komisja Konkursowa, są ostateczne. Oznacza to, że nie podlegają one zaskarżeniu. 

8. „Laureat” – Użytkownik, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa  

w Konkursie, a jego zgłoszenie zostało nagrodzone przez Komisję konkursową. 

9. „Aplikacja” – aplikacja w serwisie Facebook o nazwie „Z nami to proste!” dostępna pod adresem 

https://apps.facebook.com/XXX 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs zostanie zrealizowany na stronach Serwisu (www.facebook.com) z wykorzystaniem Aplikacji „Z nami to proste!”.  

2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, 

wskazane w treści Regulaminu. 

3. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w przedmiocie Konkursu, 

pochodzące od Organizatora, zamieszczane na Fanpage Amica. 

 

 

 

§2 

Termin i uczestnictwo w Konkursie 

 

1. Konkurs trwa od godziny 14:00 w dniu 19 czerwca 2017, do godziny 23:59 w dniu 16 lipca 2017 roku. 

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny. 

3. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która zapozna się z niniejszym Regulaminem, spełniająca łącznie następujące 

warunki: 

1. posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski. 

2. jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. 

3. posiada dostęp do Internetu, w tym do serwisu Facebook.com 

4. dołączyła do strony  http://www.facebook.com/AmicaAGD w Serwisie www.facebook.com. 

5. zapoznała się z treścią Regulaminu – przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień 

Regulaminu przez Uczestnika Konkursu. 

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i Wykonawcy, jak również członkowie najbliższych rodzin tych 

osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo. 

http://www.facebook.com/tatrapiwo
http://www.facebook.com/tatrapiwo
http://www.facebook.com/


                                                                                                                                                          

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez 

Facebook, oraz że Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu. 

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w Konkursie Uczestników, którzy nadużyją 

jego zasady, np. poprzez zakładanie fikcyjnych profili. 

 

§3 

Dane osobowe i prawa autorskie 

 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku z Konkursem na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu oraz powiadomienia o przyznaniu nagrody. 

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu. 

Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych, jako Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko), 

w Serwisie (http://www.facebook.com) zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez  

konto Facebook i adres e-mail podany w serwisie.  

3. Administratorem danych osobowych jest działalność gospodarcza DOTPR Wartecki, Skowronek, Łaźniewski spółka jawna z 

siedzibą w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 308, 60-406 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym 

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000421719, NIP 781-187-88-81. 

 

§4 

Zasady oraz tryb wyłonienia laureatów 

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić wszystkie wymienione warunki: 

a. w trakcie trwania Konkursu skorzystać z Aplikacji konkursowej; 

b. prawidłowo wykonać zadanie konkursowe dostępne w Aplikacji – odtworzyć przepis zaprezentowany w aplikacji, zrobić 

zdjęcia i z pomocą aplikacji wygenerować gifa, który weźmie udział w konkursie. 

2. Konkurs podzielony jest na 4 etapy: 

I etap – Wyzwanie I w dniach 19.06.2017-25.06.2017 – Arbuzowo – truskawkowy sernink na zimno 

II etap – Wyzwanie II w dniach 26.06.2017-2.07.2017 – Zapiekanka z kurczakiem i kolorowym ryżem 

III etap – Wyzwanie I w dniach 3.07.2017-9.07.2017 – Jednogarnkowa zupa curry z warzywami 

IV etap – Wyzwanie I w dniach 10.07.2017-16.07.2017 – Orzeźwiający koktajl z sezonowych owoców  

2. Uczestnik Konkursu w trakcie jego trwania całego Konkursu może zdobyć jedną nagrodę przyznaną przez Komisję 

Konkursową.  

3. Laureatów nagród wskazuje Komisja Konkursowa na podstawie subiektywnej oceny zgłoszeń konkursowych.  

4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest posiadać pełne prawa autorskie do odpowiedzi zamieszczonej w aplikacji. 

 

 

§5 

Nagrody i tryb ich przekazania 

 

1.W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody za każdy z 4 etapów: 

I miejsce – odkurzacz Tivano VL4011 o wartości 249 zł 

II miejsce – wyciskarka do cytrusów Este JCK3011 o wartości 89 zł 

III miejsce – czajnik KF3021 o wartości 89 zł 

Oraz jedna nagroda główna piekarnik do zabudowy EB622BA o wartości 1649 zł dla uczestnika, który wykonał najwięcej Wyzwań, 

a którego zgłoszenia konkursowe były najbardziej kreatywne według subiektywnej oceny komisji konkursowej.  

2. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich wymiany 

na inną nagrodę rzeczową ani na ich równowartość pieniężną.  

3. Suma wartości nagrody głównej przekracza kwotę 760 zł i podlega opodatkowaniu. Podatek dochodowy od osób fizycznych w 

wysokości 10% wartości nagrody pokrywa Organizator konkursu na podstawie oświadczenia odbioru nagrody podpisanego przez 

zwycięzcę konkursu (załącznik numer 1).  

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody dla wybranego dowolnego Uczestnika 

Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Organizatora. 

http://www.facebook.com/


                                                                                                                                                          

5. Fundatorem nagród jest AMICA WRONKI S.A. z siedzibą we Wronkach, ul. Mickiewicza 52 64-510 Wronki.  

 

§6 

Wydanie nagrody 

 

1. Informacja o przyznaniu nagrody w Konkursie oraz o warunkach odbioru Nagrody zostanie wysłana do użytkownika na adres 

e-mail udostępniony w aplikacji maksymalnie w ciągu 14 dni po zakończeniu Konkursu oraz opublikowana na fanpage 

Amica.  

2. Aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 7 dni odpowiedzieć na wiadomość przesłaną na  
adres e-mail podając dane adresowe niezbędne do wysyłki oraz numer kontaktowy wraz z wypełnionym i podpisanym 
załącznikiem nr 1 (załącznik dotyczy jedynie zwycięzcy nagrody głównej) 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danych adresowych.  

4. Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie 

nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Organizator odmówi wydania nagrody osobie, która podczas wydawania nagrody okaże się niepełnoletnia. W takim 

przypadku nagroda pozostaje własnością fundatora nagród. 

 

§7 

Reklamacje 

 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie email każdorazowo w terminie 7 

dni od dnia opublikowania na Fan Page’u listy nagrodzonych. 

2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty 

otrzymania reklamacji. 

3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. 

 

 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym 

celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. 

Odmowa wyklucza Uczestnika z Konkursu. 

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy 

Regulamin akceptuje.  

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo 

zostaną opublikowane w Serwisie pod warunkiem, że dokonane zmiany nie mogą wpłynąć na prawa Uczestników konkursu 

nabyte na podstawie Regulaminu przed dokonaniem zmiany. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                          
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Z nami to proste!” 
 
OŚWIADCZENIE ODBIORU NAGRODY GŁÓWNEJ 
 
Dane Zwycięzcy: 
 
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………. 
ul. ……………………………………………………………………………………… 
Kod pocztowy ………..……… Miasto ………………….…………………. 
PESEL: ……………………………………………………………………………….. 
NIP: …………………………………………………………………………………… 
Data urodzenia:…………………………………………………………………. 
Imiona rodziców: ………………………………………………………………. 
 
Dane Urzędu Skarbowego Zwycięzcy: 
Nazwa Urzędu:….………………………………………………………………. 
ul. ……………………………………………………………………………………… 
Kod pocztowy ………..……… Miasto ………………….…………………. 
 
Niniejszym potwierdzam odbiór nagrody o wartości brutto 1649 zł złotych, na którą składają się: piekarnik 
do zabudowy EB622BA. 
 
 
Jednocześnie upoważniam Organizatora Konkursu „Z nami to proste!” do potrącenia kwoty należnego 
podatku z nagrody pieniężnej i przekazania na konto właściwego Urzędu Skarbowego. 
Nagroda została odebrana dnia ................................................ 
Czytelny podpis.......................................................................... 
 
 


