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REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: 

„Odpoczywaj z Actimel” 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą ”Odpoczywaj z Actimel” (zwany dalej „Konkursem”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Agencja Reklamowa „GRAF” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szosa 

Bydgoska 50, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w Toruniu pod nr KRS 0000131498 (zwany dalej „Organizatorem”), kapitał zakładowy 50 000 zł. 

3. Fundatorem nagród w konkursie jest  „Danone” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Redutowej 9/23, 01-103 

Warszawa, NIP 527-020-44-71, Sąd Rejonowy w Warszawie, KRS 0000014227 (zwany dalej: 

„Fundatorem nagród”), kapitał zakładowy 53 550 000 zł. 

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w 

ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. 

zm.). 

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, dokonująca zakupu w hurtowniach 

Eurocash prowadzących sprzedaż produktów objętych Konkursem na terenie Polski (lista sklepów 

stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu), będąca konsumentem w rozumieniu art. 22
1
 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jednolity:  Dz. U. z 2014 r. Poz. 121 ze zm. (zwana dalej 

„Uczestnikiem”). 

6. Konkurs, przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczyna się 25.04.2016 o godz. 

06:00:00, a kończy dnia 22.05.2016 r. o godz. 24:00.  

7. Rywalizacja w Konkursie polega na kreatywnym wykonaniu zadania, o którym mowa w dalszej części 

niniejszego regulaminu. 

8. Zgłoszenie udziału w konkursie przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.  

9. Dane osobowe Uczestników Konkursu (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer 

telefonu) będą przetwarzanie przez Organizatora dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu na 

warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2014 r. Poz. 1182 ze zm.). Administratorem danych osobowych zebranych podczas 

niniejszego Konkursu jest Organizator. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć 

niezbędne jednak dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród.  

10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu i Fundatora nagród oraz 

członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, 

rodzeństwo, małżonków oraz dzieci. 

11.  Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i przestrzegania 

zasad w nim zawartych. 
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§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 06:00:00 dnia 25.04.2016 roku do godz. 24:00 

dnia 22.05.2016 roku: 

 

a. Dokonać w hurtowniach Eurocash (lista hurtowni objętych promocją dostępna jest na: 

www.hurtownie.eurocash.pl) zakupu 1 tacki (6 sztuk) produktów Actimel 4x100g (lista produktów 

objętych promocją stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu), zachować fakturę VAT.  

 

b. Dokończyć zdanie: „Actimel sprzedaję przez cały rok, ponieważ…” i wysłać je za pomocą: 

wiadomości e-mail na adres: konkurs@actimel.pl w tytule wpisując: ACTIMEL W EUROCASH (treść 

wiadomości e-mail nie powinna przekraczać 300 znaków) lub za pomocą wiadomości SMS pod nr 

7043, wiadomość SMS powinna zawierać prefiks: „Actimel” oraz treść zadania konkursowego. 

Schemat SMS-a: Actimel. Actimel sprzedaję przez cały rok, ponieważ… Twoja propozycja 

dokończenia zdania. Poszczególne składowe SMS-a, tj.: prefiks oraz zdanie konkursowe muszą być 

oddzielone kropką. Treść zgłoszenia może być wpisana wielkimi lub małymi literami. Długość tekstu 

wiadomości SMS-a musi ograniczać się do 160 znaków (włącznie z prefiksem, ze spacjami oraz 

znakami interpunkcyjnymi). Naruszenie ograniczenia długości tekstu powoduje pominięcie części 

zdania konkursowego, która zawiera dodatkowe znaki. SMS dotyczący Konkursu może być wysłany 

wyłącznie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Konkurs nie jest dostępny w roamingu). Koszt 

przesłania SMS-a wynosi 0,50 zł netto / 0,62 zł brutto. Opłata za wysyłkę SMS-a zostanie pobrana 

niezależnie od tego, czy zgłoszenie udziału w Konkursie będzie prawidłowe. 

2. Zgłoszenie musi mieć datę taką samą lub późniejszą niż data dokonania zakupu produktów objętych 

promocją na fakturze VAT.  

3. Nabycie minimum 1 tacki produktów Actimel 4x100g upoważnia do dokonania jednego zgłoszenia. 

Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie, poprzez dokonanie zgłoszenia, dowolną ilość razy pod 

warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych produktów. W przypadku 

dokonania zakupu więcej niż 1 tacki produktów Actimel 4x100g – zgodnie z pkt. 1a §2 - potwierdzonych 

na jednym paragonie/fakturze, Uczestnik uprawniony jest do wzięcia udziału w konkursie odpowiednią 

ilość razy, zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu minimum 

1 tacki produktów Actimel 4x100g - zgodnie z pkt. 1 a, b niniejszego paragrafu. 

4. Przesłane zadanie konkursowe musi być wynikiem samodzielnej pracy twórczej Uczestnika i nie może 

naruszać jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich 

i/lub nazw handlowych. 

5. W Konkursie nie będą uwzględniane:  

a. Zgłoszenia niespełniające warunków wymienionych w pkt 1, 2, 3, 4  niniejszego paragrafu. 
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b. Zgłoszenia i działania, co do których Organizator poweźmie uzasadnione przypuszczenie, że 

prowadzą one lub mają na celu nieuprawnioną ingerencję w mechanizm Konkursu lub 

zgłoszenia i działania mające na celu  przełamanie informatycznych  zabezpieczeń  Konkursu. 

 

§3 

NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 

1. W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody: 

4 nagrody główne w postaci vouchera Itaka o wartości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) 

brutto, wraz z dodatkowymi nagrodami pieniężnymi w wysokości 444 zł (słownie: czterysta 

czterdzieści cztery złote), które zostaną potrącone przez Organizatora na zapłacenie podatku od 

nagrody, 

2. Co tydzień przyznana zostanie 1 nagroda główna. 

3. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 17 776 zł (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset 

siedemdziesiąt sześć złotych). 

4. Dodatkowe nagrody pieniężne będące częścią ww. nagród zostaną przeznaczone na zapłatę 

stosownego podatku od nagrody w Konkursach (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Poz. 361 ze zm.), 

Organizator potrąci te kwoty przy wydaniu nagród. 

5. Wyboru laureatów nagród dokonuje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. Komisja 

konkursowa składa się z 3 osób – dwóch przedstawicieli Organizatora Konkursu i jednego 

przedstawiciela Fundatora nagród. Do zadań Komisji należy: rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z 

postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzanych czynności, 

zapewnienie zgodnego z Regulaminem uczestnictwa w Konkursie i przedłożenia pod ocenę Komisji  

wszystkich prawidłowych zgłoszeń, prowadzenie postępowań reklamacyjnych. 

6. W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników Komisja Konkursowa będzie stosowała 

następujące kryteria: 

a. oryginalność,  

b. pomysłowość i kreatywność,  

c. słownictwo i stylistyka, 

d. przydatność w działaniach marketingowych Organizatora i Fundatora nagród. 

7. Komisja spośród nadesłanych i prawidłowo rozwiązanych zadań konkursowych wybierze łącznie 4 

zgłoszenia. Nadto przygotuje listę 4 zgłoszeń rezerwowych, spośród których dokona wyboru laureatów, 

w przypadku gdy laureaci z listy podstawowej nie dokonają potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie, o 

którym  mowa w dalszej  części niniejszego Regulaminu. 

8. Wyboru Laureatów Komisja Konkursowa dokona w czasie posiedzenia Komisji, w dniu 25.05.2016 r. 
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9. Weryfikacja prawa do nagrody będzie prowadzona w następujący sposób: 

a. W ciągu 5 dni od daty posiedzenia Komisji, laureaci w imieniu Organizatora otrzymają 

informację o przyznaniu prawa do nagrody za pomocą wiadomości SMS wysłanej na numer, z 

którego dokonano zgłoszenia lub za pomocą wiadomości e-mail na adres, z którego dokonano 

zgłoszenia do konkursu; Laureat w treści wiadomości sms lub e-mail zostanie powiadomiony o 

wyniku konkursu i poproszony o potwierdzenie, w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o 

przyznaniu nagrody, uczestnictwa w konkursie oraz poproszony o podanie swoich danych 

osobowych i adresowych koniecznych do wydania nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania 

wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością) oraz do 

przesłania zdjęcia/ skanu odpowiedniej faktury VAT za pomocą wiadomości e-mail na adres: 

promocje@graf.torun.pl lub pocztą tradycyjną (przesyłką rejestrowaną, minimum listem 

poleconym) na adres Organizatora: Agencja Reklamowa GRAF, ul. Szosa Bydgoska 50, 87-100 

Toruń. W przypadku, gdy Laureat dokonał w konkursie więcej zgłoszeń niż jedno, zostanie 

poproszony o przesłanie zdjęć/ skanów wszystkich faktur VAT, na podstawie których 

dokonał zgłoszeń. Ilość dokonanych zgłoszeń powinna odpowiadać ilości zakupionych 

produktów, zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie 

zakupu minimum 1 tacki produktów Actimel 4x100g. 

b. W przypadku, gdy Laureat do nagrody nie spełni warunków określonych w pkt 8a, wówczas 

nastąpi weryfikacja prawa do nagrody uczestnika będącego kolejnym na liście podstawowej lub 

rezerwowej. Uczestnik ten zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej za pomocą 

wiadomości e-mail w ciągu 5 dni liczonych od ostatecznego dnia, w którym powinna wpłynąć 

wiadomość e-mail wraz z danymi od poprzednio weryfikowanego laureata . 

10. Procedura weryfikacyjna zmierzająca do wydania nagród zakończy się najpóźniej w dniu 30.06.2016 

roku. 

11. Laureat traci prawo do nagrody, gdy: 

a. nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu; lub 

b. odmówi podania  swoich danych koniecznych do przesłania nagrody. 

12. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z 

protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora. 

 

§4 

WYDANIE NAGRÓD 

1. Nagrody w Konkursie zostaną wydane najpóźniej do dnia 31.07.2016 roku. 

3. Nagrody w postaci vouchera Itaka o wartości 4000 PLN każdy zostaną wysłane kurierem na wskazany i 

potwierdzony podczas weryfikacji adres Laureata.  

4. Brak możliwości dostarczenia nagrody, zawiniony przez Uczestnika, powoduje przejście prawa do 

nagrody na kolejnego uczestnika na liście. 
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5. Laureat może zrzec się prawa do nagrody, nie może jednak przenieść prawa do nagrody na osobę 

trzecią. 

 

§5 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

1. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w 

formie pisemnej na adres  Organizatora: Agencja Reklamowa GRAF, Szosa Bydgoska 50, 87-100 

Toruń. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę 

reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.  

2. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni liczonych od dnia jej doręczenia.  

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą 

rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

 

 

§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do 

Konkursu.  

2. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie www.graf.torun.pl, www.hurtownie.eurocash.pl i w 

siedzibie Organizatora. 

3. Z chwilą wręczenia nagrody Laureat, bez dodatkowego wynagrodzenia, w zamian za przyznaną 

Nagrodę, przekazuje na rzecz Fundatora nagród („Danone” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Redutowej 

9/23, 01-103 Warszawa, NIP 527-020-44-71, Sąd Rejonowy w Warszawie, KRS 0000014227) 

majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do przesłanego rozwiązania zadania konkursowego, na 

niżej wymienionych polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych: 

  

 

a. zwielokrotniania technikami druku, audio-video, technikami cyfrowymi, reprodukcji, kopiowania, publicznego 

odtwarzania i wystawiania, użytkowania w różnych formach reklamy i promocji; 

b. eksploatacji i rozpowszechniania na wszystkich możliwych i znanych dla Utworu polach eksploatacji, w 

szczególności zwielokrotnienia technikami przemysłowymi, publicznego odtwarzania i wystawiania, 

użytkowania w różnych formach reklamy i promocji bądź stosowanie dzieła w dowolnym zakresie; 

c. wykorzystania Utworu we wszelkich formach, wszelkich środkach i wszelkich warunkach działania lub 

używania, poprzez wszelkie procesy dla wszelkich mediów oraz przy pomocy dowolnego medium jakie 

Zamawiający zechce wybrać, czy to obecnie czy też w przyszłości; 

d. utrwalania na wszelkich znanych nośnikach.  

e.  zwielokrotniania za pomocą technik mechanicznych, magnetycznych, optycznych i cyfrowych, w tym w 

szczególności z wykorzystaniem urządzeń: drukarskich, audio oraz audio-wideo, fotograficznych, 

informatycznych i innych. 

http://www.graf.torun.pl/
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f. wprowadzania do pamięci komputera, w tym także wprowadzanie do i rozpowszechnianie za pomocą 

sieci komputerowych, w tym w szczególności za pośrednictwem sieci Internet; rozpowszechnianie w ten 

sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do Utworów w wybranym przez siebie miejscu i czasie, 

g. wykorzystania we wszelkich działaniach reklamowych i promocyjnych, 

h. wystawiania, 

i. wyświetlania, 

j. publicznego odtworzenia oraz publicznej prezentacji. 

 

4. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa 

autorskie do przesłanego zdjęcia. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami związanymi z 

rozwiązaniem zadania konkursowego przekazanym Organizatorowi i Fundatorowi nagród, Uczestnik 

zobowiązuje się zwolnić Organizatora i Fundatora nagród z powstałych w ten sposób zobowiązań i 

zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich. 
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Załącznik nr 1: Lista produktów 

 

Tacka ACTIMEL 4x100g Naturalny 

Tacka ACTIMEL 4x100g Truskawka 

Tacka ACTIMEL 4x100g Wieloowocowy 

Tacka ACTIMEL 4x100g Malina 

Tacka ACTIMEL 4x100g Edycja limitowana(Owoce Leśne-Truskawka) 

 


