
R E G U L A M I N K o n ku r su

„Wielka Promocja”

1. Organizator i czas trwania. 

1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "Wielka Promocja", zwanym 
dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szpitalnej 8a, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422660, zwana dalej "Organizatorem". 
Fundatorami nagród w Konkursie, dalej „Fundator” są: (i) Trefl Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Sopocie; (ii) Egmont Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; 
(iii) Hasbro Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; 

1.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 6 listopada 2017r. i trwa do dnia 15 marca 2018r., tj. do 
dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego. Sprzedaż towarów uprawniających do wzięcia 
udziału w Konkursie, rozpoczyna się w dniu 6 listopada 2017r. i trwa do dnia 27 grudnia 2017r. 

1.3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej 
"Regulaminem". Regulamin stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, 
na jakich Konkurs jest przeprowadzony. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe 
i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy. Konkurs odbywa się na terenie sklepów 
należących do sieci Carrefour, których lista znajduje się na stronie internetowej www.wielka-
promocja.pl. 

1.5. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016r., poz. 471 z późn.zm.), a jego rozstrzygnięcie 
stanowi subiektywną ocenę Jury i w żadnym wypadku nie jest uzależnione od przypadku. O 
zwycięstwie decyduje wyłącznie ocena Zadania Konkursowego dokonana przez Jury. 

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 

2.1. Uczestnikiem Konkursie może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, nabywająca towar lub 
towary, o których mowa w pkt. 3.1. Regulaminu jako konsument w rozumieniu art. 22 
Kodeksu Cywilnego, zwany dalej "Uczestnikiem", lub „Autorem”. 
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2.2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, 
Fundatorów oraz Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jak również pracownicy 
innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz 
członkowie ich rodzin. 

2.3. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

3. Zasady przeprowadzenia Konkursie. 

3.1. W okresie od dnia 6 listopada 2017r. do dnia 27 grudnia 2017r. każdy Uczestnik, który dokona w 

Sklepie zakupu co najmniej jednego z produktów wyprodukowanych lub licencjonowanych przez Hasbro, 
tj. zabawek, książek, artykułów szkolnych lub zabawek outdoorowych marek: 

Play-Doh, My Little Pony, Monopoly, Nerf, Littlest Pet Shop i Transformers, Gaminig Hasbro 
("Produkty"), odbierze i zachowa z kasy fiskalnej Sklepu, w którym dokonał zakupu, paragon 
fiskalny potwierdzający dokonanie zakupu oraz zachowa kod kreskowy umieszczony na Produkcie lub 
jego opakowaniu, może wziąć udział w Konkursie, z zastrzeżeniem pozostałych warunków 
przewidzianych Regulaminem. Zakupy Produktów dokonane przed dniem 6 listopada 2017 roku i po 
dniu 27 grudnia 2017 roku nie uprawniają do udziału w Konkursie. Uczestnik, w celu otrzymania 
nagrody w Konkursie, zobowiązany jest do zachowania oryginału paragonu fiskalnego z kasy Sklepu, 
dokumentującego nabycie Produktu oraz kodu kreskowego Produktu. W przypadku, gdy Uczestnik 
dokonał zakupu kilku Produktów, a sprzedaż wszystkich stwierdzona jest jednym paragonem 
fiskalnym z kasy, Uczestnikowi przysługuje prawo dokonania Zgłoszenia każdego Produktu, pod 
warunkiem, iż na podstawie paragonu fiskalnego z kasy można ustalić liczbę zakupionych Produktów. 

3.2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem pkt 3.1. powyżej, jest 
wykonanie przez dziecko, które w dniu dokonania Zgłoszenia nie ukończyło 18 roku życia, 
którego przedstawicielem prawnym jest Uczestnik, zadania konkursowego polegającego na 
ręcznym wykonaniu dowolną techniką rysunku, na którym zostanie przedstawiona odpowiedź na 
pytania: „Co Twoje dziecko chciałoby dostać od Świętego Mikołaja?”, dalej „Zadanie 
Konkursowe”. 

3.3. Uczestnik powinien przystąpić do udziału w Konkursie „Zgłoszenie”, poprzez dokonanie 

rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.wielka-promocja.pl, wypełniając znajdujący 
się tam formularz rejestracyjny, wpisując w odpowiednie rubryki: imię i nazwisko Uczestnika, adres 
email Uczestnika oraz numer paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup Produktu oraz w 
odpowiedniej rubryce załączając skan lub zdjęcie Zadania Konkursowego. 

- 2 - 

Skany lub zdjęcia powinny być zapisane w formacie: pdf lub jpg., a ich rozmiar nie może 



przekraczać 6 MB. Skany lub zdjęcia nie spełniające kryterium formatu pliku i rozmiaru 
pliku nie biorą udziału w Konkursie. Zadanie Konkursowe, może być podstawą wyłącznie 
jednego Zgłoszenia do Konkursu. Uczestnik dokonując Zgłoszenia zobowiązany jest do 
odznaczenia checkbox'a w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w 
zakresie zapoznania się z Regulaminem.

3.4. W odpowiedzi na prawidłowe Zgłoszenie Uczestnika, na ekranie pojawi się komunikat 
informujący o prawidłowym Zgłoszeniu. 

3.5. W dniach: 23 listopada 2017 roku, 10 grudnia 2017 roku, 28 grudnia 2017 roku 
powołane przez Organizatora jury, zwane dalej ("Jury"), dokona wyboru zwycięskich Zadań 
Konkursowych, przesłanych przez Uczestników i uporządkuje je w kolejności od najgorszego do 
najlepszego. W trakcie obrad, które odbywają się: 

3.5.1. w dniu 23 listopada 2017r. udział biorą Zgłoszenia przesłane do Organizatora w dniach 

od 6 listopada 2017r. do dnia 22 listopada 2017r. Każdy z Autorów pierwszych 33 najlepszych Zadań 
Konkursowych otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.1. Regulaminu, każdy z kolejnych 33 
Autorów Zadań Konkursowych wybranych przez Jury otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.2. 
Regulaminu, każdy z kolejnych 33 Autorów Zadań Konkursowych wybranych przez Jury otrzyma 
nagrodę, o której mowa w pkt 

4.1.3. Regulaminu, każdy z kolejnych 33 Autorów Zadań Konkursowych wybranych przez 

Jury otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.4. Regulaminu, każdy z kolejnych 100 Autorów 
Zadań Konkursowych wybranych przez Jury otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.5. 
Regulaminu, każdy z kolejnych 100 Autorów Zadań Konkursowych wybranych przez Jury otrzyma 
nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.6. Regulaminu, każdy z kolejnych 50 Autorów Zadań 
Konkursowych wybranych przez Jury otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.7. Regulaminu, 
każdy z kolejnych 50 Autorów Zadań Konkursowych wybranych przez Jury otrzyma nagrodę, o której 
mowa w pkt 4.1.8. Regulaminu, każdy z kolejnych 33 Autorów Zadań Konkursowych wybranych 
przez Jury otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.9. Regulaminu, każdy z kolejnych 16 Autorów 
Zadań Konkursowych wybranych przez Jury otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt 

4.1.10. Regulaminu, każdy z kolejnych 16 Autorów Zadań Konkursowych wybranych 

przez Jury otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.11. Regulaminu, następny wybrany 1 Autor 
Zadania Konkursowego otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.12. 

Regulaminu; 

3.5.2. w dniu 10 grudnia 2017r. udział biorą Zgłoszenia przesłane do Organizatora w dniach od 23 

listopada 2017r. do dnia 9 grudnia 2017r. Każdy z Autorów pierwszych 33 najlepszych Zadań 
Konkursowych otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.1. Regulaminu, każdy z kolejnych 33 Autorów 
Zadań Konkursowych wybranych przez Jury otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.2. Regulaminu, 
każdy z kolejnych 33 Autorów Zadań 
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Konkursowych wybranych przez Jury otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.3. 
Regulaminu, każdy z kolejnych 33 Autorów Zadań Konkursowych wybranych przez Jury 
otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.4. Regulaminu, każdy z kolejnych 100 
Autorów Zadań Konkursowych wybranych przez Jury otrzyma nagrodę, o której mowa w 
pkt 4.1.5. Regulaminu, każdy z kolejnych 100 Autorów Zadań Konkursowych wybranych 
przez Jury otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.6. Regulaminu, każdy z kolejnych 
50 Autorów Zadań Konkursowych wybranych przez Jury otrzyma nagrodę, o której mowa 
w pkt 4.1.7. Regulaminu, każdy z kolejnych 50 Autorów Zadań Konkursowych wybranych 
przez Jury otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.8. Regulaminu, każdy z kolejnych 
33 Autorów Zadań Konkursowych wybranych przez Jury otrzyma nagrodę, o której mowa 
w pkt 4.1.9. Regulaminu, każdy z kolejnych 16 Autorów Zadań Konkursowych wybranych 
przez Jury otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt

4.1.10. Regulaminu, każdy z kolejnych 16 Autorów Zadań Konkursowych wybranych 

przez Jury otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.11. Regulaminu, następny wybrany 1 Autor 
Zadania Konkursowego otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.12. 

Regulaminu; 

3.5.3. w dniu 28 grudnia 2017r. udział biorą Zgłoszenia przesłane do Organizatora w dniach od 

10 grudnia 2017r. do dnia 27 grudnia 2017r. Każdy z Autorów pierwszych 34 najlepszych Zadań 
Konkursowych otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.1. Regulaminu, każdy z kolejnych 34 
Autorów Zadań Konkursowych wybranych przez Jury otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.2. 
Regulaminu, każdy z kolejnych 34 Autorów Zadań Konkursowych wybranych przez Jury otrzyma 
nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.3. Regulaminu, każdy z kolejnych 34 Autorów Zadań 
Konkursowych wybranych przez Jury otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.4. Regulaminu, 
każdy z kolejnych 100 Autorów Zadań Konkursowych wybranych przez Jury otrzyma nagrodę, o 
której mowa w pkt 4.1.5. Regulaminu, każdy z kolejnych 100 Autorów Zadań Konkursowych 
wybranych przez Jury otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.6. Regulaminu, każdy z kolejnych 
50 Autorów Zadań Konkursowych wybranych przez Jury otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt 
4.1.7. Regulaminu, każdy z kolejnych 50 Autorów Zadań Konkursowych wybranych przez Jury 
otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.8. Regulaminu, każdy z kolejnych 34 Autorów Zadań 
Konkursowych wybranych przez Jury otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.9. Regulaminu, 
każdy z kolejnych 18 Autorów Zadań Konkursowych wybranych przez Jury otrzyma nagrodę, o której 
mowa w pkt 

4.1.10. Regulaminu, każdy z kolejnych 18 Autorów Zadań Konkursowych wybranych 

przez Jury otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.11. Regulaminu, następny wybrany 1 Autor 
Zadania Konkursowego otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.12. 

Regulaminu; 

3.6. Ponadto w trakcie każdych obrad, Jury wybierze 5 Zadań Konkursowych, w celu stworzenia 
listy rezerwowej zwycięzców nagród, o których mowa w pkt 4.1.12. poniżej, na wypadek, 
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gdyby Autorzy Zadań Konkursowych, którym Jury przyznało nagrody o których mowa w 
pkt 4.1.12., wybrani w myśl pkt 3.5. nie spełnili wymagań odbioru nagrody określonych
Regulaminem.

3.7. Z obrad Jury zostanie sporządzony protokół podpisany następnie przez wszystkich jego 
członków. Decyzja Jury jest suwerenna. 

3.8. Kryterium wyboru najlepszego Zadania Konkursowego przez Jury stanowić będą w 
szczególności następujące elementy: oryginalność pomysłu, oryginalność ujęcia, wkład pracy 
twórczej, odzwierciedlenie wartości promowanych przez bohaterów Produktów Promocyjnych, 
staranność wykonania, użyta technika wykonania, stopień szczegółowości odwzorowania 
postaci, pejzaży itp. 

3.9. Jeden Uczestnik może w całym Konkursie wygrać tylko jedną nagrodę, o której mowa w 
pkt 4.1.12. poniżej. 

4. Nagrody. 

4.1. Nagrodami w Konkursie są: 

4.1.1. 100 zabawek Transformers w postaci zestawów Puzzli (100) z serii „Drużyna Autobotów 

– Transformers”, o wartości 13,99 złotych brutto, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 
1,00 zł o łącznej wartości 14,99 zł każdy; 

4.1.2. 100 zabawek My Little Pony, w postaci zestawów Puzzli 3w1 z serii „Magia Przyjaźni 
- Kucyki Pony”, o wartości 17,99 złotych brutto każdy, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 
2,00 zł o łącznej wartości 19,99 zł każdy; 

4.1.3. 100 zabawek My Little Pony w postaci książek Egmont z serii pod tytułem 
„Niespodzianka dla Ciebie. Poznaj kucyki Pony”, o wartości 19,99 złotych brutto, wraz z nagrodą 
pieniężną w wysokości 2,00 zł o łącznej wartości 21,99 zł każdy; 

4.1.4. 100 zabawek My Little Pony w postaci książek Egmont z serii pod tytułem 
„Niespodzianka dla ciebie. Czytaj o kucykach Pony” , o wartości 19,99 zł brutto, wraz z nagrodą 
pieniężną w wysokości 2,00 zł o łącznej wartości 21,99 zł każda; 
4.1.5. 300 zestawów Strzałek Nerf Elite 12 sztuk, o wartości 16,00 złotych brutto, wraz z 
nagrodą pieniężną w wysokości 2,00 zł o łącznej wartości 18,00 zł każdy; 

4.1.6. 300 kucyków podstawowych, o wartości 20,00 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną w 
wysokości 2,00 zł o łącznej wartości 22,00 zł każdy; 

4.1.7. 150 zabawek PlayDoh lukrowane ciasteczka, o wartości 34,98 złotych brutto, wraz z 
nagrodą pieniężną w wysokości 4,00 zł, o łącznej wartości 38,98 złotych każda; 

4.1.8. 150 wyrzutni Nerf Strongarm, o wartości 61,00 złotych brutto, wraz z nagrodą 
pieniężną w wysokości 7,00 zł o łącznej wartości 68,00 zł każda; 
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4.1.9. 100 zabawek Transformers Hyperchanger, o wartości 87,16 złotych brutto, wraz z 
nagrodą pieniężną w wysokości 10,00 złotych, o łącznej wartości 97,16 złotych każda; 

4.1.10. 50 wyrzutni Nerf Modulus ECS-10, o wartości 275,00 złotych brutto, wraz z nagrodą 
pieniężną w wysokości 31,00 zł o łącznej wartości 306,00 zł każda; 

4.1.11. 50 zamków The Movie Seashell Lagoon Playset, o wartości 364,00 złotych brutto, 
wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 40,00 zł o łącznej wartości 404,00 zł każdy; 

4.1.12. 3 samochody osobowe FIAT 500L Pop Star 1.4 16v 95 KM, o wartości 61.100,00 złotych 

wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 6.789,00 zł, o łącznej wartości 67.889,00 zł każdy. 

4.2. Pula nagród w Konkursie wynosi 284.826,00 złote brutto. 

5. Odbiór nagrody 

5.1. Uczestnicy, których Zadania Konkursowe zostały wybrane przez Jury i którym przyznano 
nagrody, o których mowa w pkt 4.1. Regulaminu, są informowani o wygranej bez zbędnej 
zwłoki, jednak nie później niż do dnia 5 stycznia 2018 r. poprzez wiadomość e-mail wysłaną na 
adres e-mail podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu. 

5.2. Zwycięzca  zobowiązany  jest  przesłać  na  adres e-mail  Organizatora kontakt@wielka-
promocja.pl 

podpisane oświadczenie, że nie jest osobą, o której mowa w pkt 2.2. Regulaminu, jest 
przedstawicielem ustawowym dziecka, które wykonało Zadanie Konkursowe, dziecko nie 
ukończyło w dniu Zgłoszenia 18. roku życia. Ponadto Uczestnik zobowiązany jest oświadczyć że 
przysługują mu wszelkie prawa autorskie do Zadania Konkursowego. Ponadto, Uczestnik 
zobowiązany jest przesłać do Organizatora w formie załącznika do wiadomości e-mail, czytelny 
skan lub zdjęcie paragonu fiskalnego dokumentującego nabycie Produktu Promocyjnego oraz 
skan lub zdjęcie opakowania Produktu Promocyjnego z widocznym kodem kreskowym Produktu 
Promocyjnego. 

5.3. Oświadczenia i informacje, o których mowa w pkt 5.2. powyżej, zwycięzca zobowiązany jest 

przesłać w terminie 5 dni od dnia wysłania do Uczestnika powiadomienia o wygranej. Niewykonanie przez 
zwycięzcę zobowiązania w terminie oznacza, że traci on prawo do otrzymania nagrody, a pierwsza osoba z 
listy rezerwowej jest uprawniona do odbioru nagrody. Organizator kontaktuje się z nią, w sposób opisany 
w pkt 5.2. powyżej, w terminie 2 dni, od dnia bezskutecznego upływu terminu do wykonania obowiązków 
przez zwycięzcę. Pierwsza osoba z listy rezerwowej powinna podać dane, o których mowa w pkt 5.1. 
powyżej w terminie 3 dni od dnia wysłania do 1 zwycięzcy rezerwowego wiadomości email z informacją o 
wygranej. W przypadku, gdy pierwsza osoba z listy rezerwowej nie wykona obowiązków, o których mowa 
w pkt 5.2. powyżej, traci prawo do nagrody, a druga osoba z listy rezerwowej jest uprawniona do odbioru 



nagrody. Organizator kontaktuje się z nią, w sposób opisany w pkt 5.1. powyżej, w terminie 2 dni, od dnia 
bezskutecznego upływu terminu 
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do wykonania obowiązków przez pierwszą osobę z listy rezerwowej. Druga osoba z listy 
rezerwowej powinna podać dane, o których mowa w pkt 5.1. powyżej w terminie 3 dni od 
dnia wysłania do zwycięzcy email z informacją o wygranej. W przypadku, gdy druga osoba z 
listy rezerwowej nie wykona obowiązków, o których mowa w pkt 5.2. powyżej, traci prawo 
do nagrody, a trzecia osoba z listy rezerwowej jest uprawniona do odbioru nagrody.

Organizator kontaktuje się z nią, w sposób opisany w pkt 5.1. powyżej, w terminie 2 dni, 
od dnia bezskutecznego upływu terminu do wykonania obowiązków przez drugą osobę z 
listy rezerwowej. W przypadku, gdy trzecia osoba z listy rezerwowej nie wykona 
obowiązków, o których mowa w pkt 5.2. powyżej, traci prawo do nagrody, a czwarta 
osoba z listy rezerwowej jest uprawniona do odbioru nagrody. Organizator kontaktuje się 
z nią, w sposób opisany w pkt 5.1. powyżej, w terminie 2 dni, od dnia bezskutecznego 
upływu terminu do wykonania obowiązków przez trzecią osobę z listy rezerwowej. W 
przypadku, gdy czwarta osoba z listy rezerwowej nie wykona obowiązków, o których 
mowa w pkt 5.2. powyżej, traci prawo do nagrody, a piąta osoba z listy rezerwowej jest 
uprawniona do odbioru nagrody. Organizator kontaktuje się z nią, w sposób opisany w 
pkt 5.1. powyżej, w terminie 2 dni, od dnia bezskutecznego upływu terminu do 
wykonania obowiązków przez czwartą osobę z listy rezerwowej.

5.3. Nagrody w Konkursie są wysyłane na adres podany przez Uczestnika zgodnie z pkt 5.2. 
powyżej przesyłką kurierską lub pocztową w terminie do dnia 14 lutego 2018 roku. Nagrody, o 
których mowa w pkt 4.1.12. powyżej są wydawane w Warszawie u dealera Fiat, pod adresem, o 
którym organizator poinformuje zwycięzców, nie wcześniej niż w dniu 10 lutego 2018 roku i nie 
później niż w dniu 14 lutego 2018 roku. 

5.4. W przypadku, gdy informacja o przyznaniu nagrody nie dotrze do zwycięzcy w związku z 
brakiem możliwości kontaktu lub z innych przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, 
zwycięzca traci prawo do nagrody i nie jest uprawniony do żadnego ekwiwalentu pieniężnego z 
tego tytułu. 

5.5. W przypadku, gdy Uczestnik nie prześle danych i informacji, o których mowa w pkt 5.2. 
powyżej lub przesłane dane i informacje nie będą spełniały wymagań określonych w 
Regulaminie lub będą nieczytelne, nagroda nie zostanie wydana. Nagrody nieodebrane przez 
zwycięzców przepadają i pozostają własnością Organizatora. 

5.6. Wygrane nagrody nie podlegają wymianie i nie przysługuje za nie ekwiwalent pieniężny. 
Nagrody umieszczone w materiałach reklamowych dotyczących Konkursu mają jedynie charakter 
poglądowy. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wydania nagrody w określonym kolorze 



lub spełniającej indywidualne żądania Uczestnika. Nagrody w postaci samochodów mogą różnić 
się kolorem i wyposażeniem w stosunku do prezentowanych w materiałach reklamowych. 
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6. Postępowanie reklamacyjne 

6.1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od 
dnia 6 listopada 2017 r., nie później jednak niż do dnia 28 lutego 2017 r. Reklamacje wniesione 
po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa 
się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. 

6.2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne Uczestnika 
zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem 
pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz 
przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających 
reklamację. Reklamacje należy kierować na piśmie do Organizatora. 

6.3. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w 
terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 
10 marca 2018 r. 

7. Jury 

7.1. Organizator powoła trzyosobowe wewnętrzne Jury, które sprawować będzie nadzór nad 
prawidłowością urządzania Konkursu. 

7.2. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań 
wynikających z niniejszego Regulaminu. 

7.3. Jury będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne. 

8. Prawa autorskie i ochrona danych osobowych 

8.1. Uczestnicy oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez 
Organizatora z Zadania Konkursowego nadesłanego w związku z Konkursem nie będzie 
naruszało praw, a w szczególności praw autorskich osób trzecich. Organizator zastrzega sobie 
prawo korzystania i publikacji Zadań Konkursowych przysłanych przez Uczestników bez żadnych 
ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego wynagrodzenia. 



8.2. Uczestnicy z chwilą dokonania Zgłoszenia udzielają Organizatorowi, w zamian za możliwość 
wygrania nagrody, nieodwołalnego, niewyłącznego, nieograniczonego czasowo, ilościowo i 
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terytorialnie zezwolenia na korzystanie z autorskich praw majątkowych i praw zależnych 
do przesłanej treści rozwiązania zadania konkursowego w celach związanych z realizacją
Konkursu (licencja).

8.3. Uczestnik zezwala na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do nagrodzonego 
utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawa pokrewnych, w 
szczególności do rozporządzania i korzystania z opracowania, przeróbki i adaptacji 
nagrodzonego utworu na takich samych polach eksploatacji, jak określono powyżej oraz 
przenosi na Organizatora prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

8.4. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora modyfikacji nagrodzonej 
Pracy Konkursowej, a także do sporządzania jej opracowań. 

8.5. Uczestnik upoważnia Organizatora do: 

8.5.1. decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonej 
Pracy Konkursowej, 

8.5.2. przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem 
zgłoszonej przez niego pracy, 
8.5.3. rozpowszechnienia zgłoszonej pracy anonimowo. 

8.6. Prace Konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów, treści powszechnie uznawanych 
za obraźliwe, a także od treści o charakterze erotycznym lub mogących obrazić uczucia lub 
przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr 
osobistych i praw autorskich). Prace Konkursowe nie spełniające kryteriów będą usuwane przez 
Jury i nie biorą udziału w Konkursie. 

9. Postanowienia końcowe. 

9.1. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na 
www.wielka-promocja.pl.

9.2. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. 
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, 
iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 



9.3. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej 
nagrodzie nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika. 
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9.4. Nagrody, o których mowa w Regulaminie zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032), tj. 
po potrąceniu przez Organizatora kwoty podatku w wysokości 10% wartości całej nagrody (nagroda 
pieniężna) i wpłaceniu go na rachunek właściwego Urzędu 

Skarbowego. 

9.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego. 

9.6. Wszelkie spory wynikające z Konkursu i z nim związane będą rozpatrywane przez 
właściwy sąd. 

9.7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych Zadań Konkursowych na 
stronie internetowej pod adresem  www.wielka-promocja.pl. Publikacja Zadań Konkursowych nie 
oznacza, że Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia opublikowanego Zadania Konkursowego został 
zwycięzcą Konkursu. 

http://www.wielka-promocja.pl/
http://www.wielka-promocja.pl/
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