Regulamin konkursu „TESCO Grill”
§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się
konkurs pod nazwą „TESCO Grill" (dalej: „Konkurs”).

2.

Organizatorem Konkursu jest Agencja Reklamowa „Czart” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
przy ul. Fabrycznej 19, 53-609 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000003536, NIP: 8971346395, o kapitale zakładowym
w wysokości 260 000,00 zł (dalej: „Organizator”), działająca na zlecenie Tesco (Polska) sp. z
o.o. (dalej: „Tesco”) z adresem siedziby: ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000016108, NIP: 5261037737, o kapitale zakładowym 3 503 718 000,00 zł.

3.

Operatorem technicznym Konkursu jest PPS S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej
19, 53-609, Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000349372, NIP: 8942991259, o kapitale zakładowym w
wysokości 100 000,00 zł, kapitał wpłacony:80 000,00 zł (dalej: „Operator”).

4.

Konkurs organizowany jest w związku z reklamą i promocją towarów i usług oferowanych przez
Tesco, w tym newslettera Tesco.

5.

Konkurs organizowany jest z wykorzystaniem strony internetowej, zlokalizowanej pod adresem
URL: www.tesco.pl/sezony/grill/ (dalej „Strona WWW Konkursu”)

6.

Regulamin stanowi treść przyrzeczenia publicznego Organizatora.
przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

7.

Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia
27.04.2017 do dnia 28.06.2017 r. w kolejnych, następujących po sobie rundach. Zgłoszenia
udziału w Konkursie przyjmowane są od dnia 27.04.2017 do dnia 28.06.2017 r.

Organizator

jest

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie
1.

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną
zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu
cywilnego, posiadająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(dalej: „Uczestnik”).

2.

Konkurs przeznaczony jest dla Uczestników, którzy w trakcie konkursu łącznie spełnią
następujące warunki:
2.1.
2.2.

2.3.

odwiedzą Stronę WWW Konkursu, wykonają zadanie konkursowe i dokonają
prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie oraz
dokonując zgłoszenia do Konkursu wyrażą zgodę na przetwarzanie przez Tesco swoich
danych osobowych w celach marketingowych oraz zgodę na otrzymywanie od Tesco
informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej, telefonicznej i
pocztowej, oraz
wyrażą zgodę na otrzymywanie od Tesco newslettera Tesco oraz przetwarzanie w tym
celu ich danych osobowych.

3.

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne. Jednakże Organizator
umożliwia Uczestnikom udział w Konkursie w zamian za wyrażenie zgód, o których mowa w ust.
2.2 i 2.3 powyżej. Wyrażenie takich zgód jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w
Konkursie.

4.

Do udziału w Konkursie wymagane jest spełnienie poniższych wymagań technicznych:
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4.1.

4.2.
5.

dostęp do komputera osobistego lub urządzenia mobilnego (np. tablet, smartfon)
umożliwiającego połączenie z siecią Internet, wyposażonego w przynajmniej jedną z
popularnych przeglądarek internetowych (zalecane jest korzystanie z aktualnej wersji
przeglądarki);
posiadanie aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail).

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy TESCO ani
członkowie rodzin tych pracowników. Przez członków rodziny rozumie się małżonka, zstępnych,
wstępnych, rodzeństwo, teściów, przysposobionych oraz rodzeństwo małżonka. Przez
pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym
w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej.

§ 3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie
1.

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie Uczestnik powinien kolejno:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.

Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy powinien zawierać następujące dane:
2.1.
2.2.

3.

Imię i nazwisko Uczestnika;
adres e-mail Uczestnika.

Zadaniem konkursowym jest:
3.1.
3.2.

4.

spełnić warunki określone w § 2 ust. 2 Regulaminu;
w okresie przyjmowania zgłoszeń do udziału w Konkursie, określonym w § 1 ust. 7, to
jest od dnia 27.04.2017 do dnia 28.06.2017 r. wejść na Stronę WWW Konkursu;
wykonać zadanie konkursowe, o którym mowa w ustępach następnych;
po
zakończeniu
wykonywania
zadania
konkursowego i wypełnić formularz
zgłoszeniowy zgodnie z ust. 2 poniżej, wysłać wypełniony formularz odpowiedniej
funkcji widocznej pod formularzem (przycisk „Zatwierdź” lub równoznaczny).

poprawne rozpalenie wirtualnego grilla, udostępnionego na Stronie WWW Konkursu i
podanie prawidłowej odpowiedzi na pytania o najlepszy czas grillowania określonych
produktów spożywczych oraz
udzielenie odpowiedzi na pytanie otwarte „W jakim najbardziej nietypowym miejscu
udało ci się rozpalić grilla?”.

Jeden uczestnik może wziąć udział w Konkursie nie więcej niż jeden raz. Jeden adres e-mail
może być jednokrotnie wykorzystany do udziału w Konkursie. W przypadku dokonania przez
jednego Uczestnika więcej niż jednego zgłoszenia w Konkursie, uwzględniane jest tylko
pierwsze zgłoszenie.

§ 4. Rundy Konkursu i nagrody w Konkursie
1.

Konkurs przeprowadzany jest w następujących rundach:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2.

Runda
Runda
Runda
Runda
Runda
Runda
Runda
Runda
Runda

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

27.04.2017
04.05.2017
11.05.2017
18.05.2017
25.05.2017
01.06.2017
08.06.2017
15.06.2017
22.06.2017

do
do
do
do
do
do
do
do
do

03.05.2017;
10.05.2017;
17.05.2017;
24.05.2017;
31.05.2017;
07.06.2017;
14.06.2017;
21.06.2017;
28.06.2017.

W każdej rundzie trwania Konkursu przyznawanych jest 5 (pięć) nagród dla uczestników, którzy
w trakcie najlepiej wykonają zadanie konkursowe. Łącznie przyznanych zostanie 45 (czterdzieści
pięć) nagród, o których mowa poniżej.
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3.

Nagrodami w Konkursie są bony towarowe Tesco, uprawniające do realizacji zakupów w
sklepach należących do sieci Tesco, o wartości 100 zł, wraz z kwotą pieniężną w wysokości 11
zł, tj. nagrody o łącznej wartości 111 zł każda.

4.

W poszczególnych rundach Organizator może przewidzieć obok nagrody przewidzianej w
ustępie poprzedzającym, nagrody dodatkowe dla laureatów Konkursu lub zwiększyć liczbę
nagród przyznawanych laureatom w danej rundzie Konkursu. Informacja o takich dodatkowych
nagrodach ogłaszana jest każdorazowo na Stronie WWW Konkursu.

5.

Nagrody w Konkursie nie podlega zamianie na ich równowartość pieniężną, ani nie podlega
zamianie na nagrody innego rodzaju.

§ 5. Rozstrzygnięcie Konkursu i wydanie nagród
1.

W każdej rundzie Konkursu nagrody zostaną przyznane 5 (pięciu) Uczestnikom, którzy
prawidłowo rozpalą wirtualny grill i określą czas grillowania wszystkich potraw oraz udzielą
najciekawszej i najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie otwarte (dalej „Laureat” lub
„Laureaci”). Nagrody zostaną przyznane przez jury, składające się z przedstawicieli
Organizatora.

2.

Każdy z Laureatów powiadamiany jest o rozstrzygnięciu danej rundy Konkursu w terminie 7 dni
od daty jej zakończenia w wiadomości e-mail przesyłanej na adres Laureata, podany w
formularzu zgłoszeniowym do Konkursu.

3.

Informacja o rozstrzygnięciu danej rundy Konkursu zostanie również opublikowana na Stronie
WWW Konkursu w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od daty zakończenia danej rundy
Konkursu. Informacja obejmować będzie imię i inicjał nazwiska Laureata oraz miejscowość
zamieszkania, jeżeli do czasu publikacji wyników Laureat przekaże Organizatorowi informację o
miejscowości zamieszkania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4.

Warunkiem wydania nagrody Laureatowi jest:
4.1.
4.2.

potwierdzenie przez Laureata swojej tożsamości oraz wyrażenie chęci odbioru nagrody;
podanie przez Laureata danych teleadresowych niezbędnych do wydania nagrody, w tym
adresu w Rzeczypospolitej Polskiej do wysyłki nagrody;

5.

Potwierdzenie tożsamości, przyjęcia nagrody, jak również podanie danych teleadresowych do
wysyłki nagrody powinno nastąpić w terminie 10 (dziesięciu) dni, za pomocą wiadomości e-mail
wysłanej przez Laureata do Organizatora w odpowiedzi na powiadomienie o przyznaniu
nagrody, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Termin liczony jest od dnia przesłania do Laureata
powiadomienia o przyznaniu nagrody.

6.

Wysyłka nagrody następuje przesyłką kurierską na koszt Organizatora, w terminie do 30
(trzydziestu) dni od daty przesłania przez Laureata wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

7.

Nagroda jest wydawana zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Kwota pieniężna, o której
mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu, stanowiąca integralną część nagrody, zostaje potrącona przez
Organizatora w momencie wydania nagrody i podlega odprowadzeniu do właściwego urzędu
skarbowego na poczet należnego od nagród w konkursie 10% zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Organizator. Oznacza to, że powyższa
kwota pieniężna nie jest wypłacana Laureatowi nagrody.

§ 6. Reklamacje
1.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu można zgłaszać pisemnie na
adres Organizatora Konkursu (Agencja Reklamowa CzART Sp. z o.o., ul. Fabryczna 19, 53-609
Wrocław) lub drogą wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: sekretariat@czart.pl

2.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis
i wskazanie przyczyny reklamacji, a także treść żądania.
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3.

Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację
i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku za pomocą kanału komunikacji, którym
reklamacja została wniesiona.

4.

Reklamacje rozpatrywane są na podstawie Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.

Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia
roszczeń związanych z Konkursem na drodze sądowej.

§ 7. Ochrona danych osobowych
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest TESCO (Polska) Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków („Administrator”).

2.

Administrator przetwarza dane Uczestników w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym
wyłonienia Laureatów, wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

3.

Administrator danych powierzył Organizatorowi, na podstawie pisemnej umowy, przetwarzanie
danych osobowych podawanych przez Uczestników w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
Konkursu, wydania nagród i rozpatrywania reklamacji. Organizator i Tesco stosują adekwatne i
zgodne z aktualnym stanem techniki środki bezpieczeństwa, mające na celu zapewnienie
ochrony danych osobowych dostarczanych przez Uczestników przed ich nieuprawnionym
wykorzystaniem, przetworzeniem, pozyskaniem i modyfikowaniem.

4.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych oraz
prawo ich poprawiania.

5.

Zgodnie z § 2 ust. 2 powyżej Konkurs związany jest z marketingiem usług świadczonych przez
Tesco i jest przeznaczony dla osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Uczestnika przez Administratora w celach marketingowych i promocyjnych, w tym w celu
marketingu bezpośredniego usług Tesco Finanse, a także wyraziły zgodę na otrzymywanie
treści marketingowych. Wyrażenie takich zgód jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w
Konkursie.

6.

Zgody, o których mowa w ust. 5 powyżej, mogą być w każdej chwili odwołane przez Uczestnika
przez przesłanie stosownego żądania pocztą elektroniczną na adres napiszdonas@tesco.pl.
Odwołanie zgody Uczestnika nie jest związane z jakimikolwiek opłatami. Odwołanie przez
Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z
udziału w Konkursie i ubiegania się o nagrodę.

§ 8. Postanowienia końcowe
1.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem
powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

2.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie WWW Promocji pod adresem URL:
www.tesco.pl/sezony/grill/ do zapisania na urządzeniu końcowym użytkownika w formacie PDF.
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