REGULAMIN KONKURSU „TEFALOVE ŚWIĘTA”
§ 1. Definicje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.

I Tura Konkursu – okres od 10.11.2016 roku do 13.11.2016 roku;
II Tura Konkursu – okres od 14.11.2016 roku do 20.11.2016 roku;
III Tura Konkursu – okres od 21.11.2016 roku do 27.11.2016 roku;
IV Tura Konkursu – okres od 28.11.2016 roku do 04.12.2016 roku;
V Tura Konkursu – okres od 05.12.2016 roku do 11.12.2016 roku;
VI Tura Konkursu – okres od 12.12.2016 roku do 18.12.2016 roku;
VII Tura Konkursu – okres od 19.12.2016 roku do 25.12.2016 roku;
VIII Tura Konkursu – okres od 26.12.2016 roku do 01.01.2017 roku;
IX Tura Konkursu – okres od 02.01.2017 roku do 08.01.2017 roku;
Tura/Tury – zbiorcze określenie wszystkich tur Konkursu;
Biuro Podróży – biuro podróży Zingtravel.pl ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław
Dane Identyfikujące – imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania odpowiednio Zwycięzcy Dnia,
Laureata I Miejsca lub Laureata II Miejsca;
Dowód zakupu – faktura bądź paragon dokumentujący jednorazowy zakup produktu lub
produktów marki Tefal za kwotę min. 99 zł w okresie, o którym mowa w § 3. ust. 2;
Finał – ostatnia tura Konkursu, w której biorą udział wszyscy Zwycięzcy Dnia, którzy w czasie
trwania Konkursu uzyskali prawo do otrzymania Nagrody;
Formularz Zgłoszeniowy – formularz dostępny na Stronie Konkursowej, którego uzupełnienie
jest konieczne dla Zgłoszenia do udziału w Konkursie;
Jury – komisja konkursowa składająca się z 3 osób będących przedstawicielami Organizatora
i Koordynatora;
k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz.
380 z późn. zm.);
Kody Kreskowe – kody kreskowe z wszystkich Produktów Marki Tefal, których zakup przez
Uczestnika w okresie wskazanym w § 3. ust. 2 jest udokumentowany Dowodem Zakupu
stanowiącym podstawę dokonanego przez Uczestnika Zgłoszenia;
Konkurs – konkurs „Tefalove Święta” organizowany przez Groupe SEB Polska Spółka z o.o.
z siedzibą w Warszawie; koordynowany przez Grupę Eskadra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
Konkurs jest organizowany w oparciu o art. 919 – 921 k.c.;
Koordynator - Grupa Eskadra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Jeleniogórska 17, 30-422
Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000223980, NIP 5262823248, kapitał zakładowy: 195 000,00 zł;
Laureat I Miejsca – Zwycięzca Dnia, którego Zgłoszenie Jury w Finale uznało za najlepsze i
postanowiło nagrodzić przez przyznanie mu Nagrody Głównej;
Laureaci II Miejsca – dwóch Zwycięzców Dnia, których Zgłoszenia w Finale Jury postanowiło
nagrodzić poprzez przyznanie im po jednej Nagrodzie II Stopnia;
Lista Laureatów – lista zawierająca Dane Identyfikujące Laureata I Miejsca i Laureatów II
Miejsca;
Lista Rezerwowa – wchodząca w skład Listy Zwycięzców Dnia lista 3 osób, które nie zostały
Potencjalnymi Zwycięzcami Dnia, a które Jury uszeregowało w kolejności od najlepszego
Zgłoszenia z danego dnia wg swojej oceny, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1;
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25. Lista Zwycięzców Dnia – lista, na której znajdują się dane Potencjalnego Zwycięzcy Dnia i Lista
Rezerwowa. Dla każdego dnia trwania Konkursu tworzona jest osobna Lista Zwycięzców Dnia z
zastrzeżeniem § 6 ust. 1;
26. Nagrody – łączne określenie Nagród Dnia, Nagrody Głównej i Nagród II Stopnia;
27. Nagroda Dnia – nagroda, którą otrzyma Zwycięzca Dnia, tj. 2 produkty marki Tefal wybrane
przez Zwycięzcę Dnia poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów z listy dostępnej w
Formularzu Zgłoszeniowym, przy czym jeden dla Zwycięzcy Dnia oraz drugi jako prezent dla
osoby bliskiej Zwycięzcy Dnia (na jedną Nagrodę Dnia składają się łącznie oba wskazane
produkty);
28. Nagroda Główna – karta podarunkowa o wartości 20 000 zł do wykorzystania w Biurze Podróży
na wycieczkę kulinarną, o której mowa w § 8 ust. 4;
29. Nagroda II Stopnia – robot kuchenny z funkcją gotowania Tefal Cuisine Companion;
30. Nagroda Gwarantowana – ebook zawierający przepisy z możliwością spersonalizowania strony
tytułowej, przesyłany w formie linka w wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie Zgłoszenia
przez Uczestnika;
31. Organizator – Groupe SEB Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4C, 00-189
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000103545; NIP 5220101645, kapitale zakładowym w wysokości 21 000 000 zł;
32. Potencjalny Zwycięzca Dnia – Uczestnik, który zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 1 i 2
został wytypowany przez Jury do uzyskania statusu Zwycięzcy Dnia na dany dzień trwania
Konkursu, ale nie zakończył się jeszcze względem dokonanego przez niego Zgłoszenia Proces
Weryfikacji Kodów Kreskowych lub na zasadach określonych w Regulaminie nie okazało się
jeszcze, że nie uzyskał statusu Zwycięzcy Dnia;
33. pr. aut. – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 666 z późn. zm.);
34. Proces Weryfikacji Kodów Kreskowych – procedura, o której mowa w § 6 ust. 10.
35. Produkty Marki Tefal – wszelkie produkty oznaczone logiem Tefal z wyłączeniem urządzeń do
prasowania tj. żelazek, generatorów pary, maxi żelazek i parownic
36. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu;
37. Strona Konkursowa – strona internetowa dostępna pod adresem www.tefalove.pl;
38. Uczestnik – osoba, która dokona Zgłoszenia do Konkursu w sposób opisany w § 5 ust. 1;
39. u.o.d.o. – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 922);
40. u.p.d.o.f. – ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst
jedn. Dz.U. z 2012 poz. 361 z późń. zm.);
41. Zadanie Konkursowe – uzasadnienie dlaczego bliska osoba wskazana przez Uczestnika w
Formularzu Zgłoszeniowym powinna zostać obdarowana wskazanym przez Uczestnika
produktem marki Tefal;
42. Zgłoszenie – prawidłowe wykonanie czynności, o których mowa w § 5 ust. 1;
43. Zwycięzca Dnia – Potencjalny Zwycięzca Dnia, który przeszedł pozytywnie Proces Weryfikacji
Kodów Kreskowych i uzyskał w stosunku do danego dnia trwania Konkursu prawo do otrzymania
wskazanej przez siebie w Zgłoszeniu Nagrody Dnia.

§ 2. Postanowienia ogólne
1.
2.

Organizatorem Konkursu jest Organizator.
Wykonawcą i koordynatorem Konkursu na zlecenie Organizatora jest Koordynator.
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3.
4.
5.
6.

Treść Regulaminu dostępna jest do wglądu na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie
Koordynatora w dni robocze w godzinach 9.00-17.00.
Regulamin jest wiążący dla Organizatora, Koordynatora oraz Uczestników po jego
zaakceptowaniu.
W imieniu i na rzecz Organizatora z Uczestnikami Konkursu mogą kontaktować się także osoby
trzecie, w tym Koordynator.
Konkurs prowadzony jest wyłącznie w oparciu o Regulamin i powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
§ 3. Czas trwania, terytorium i sposób prowadzenia Konkursu

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Uczestnictwo w Konkursie polega na dokonaniu przez Uczestnika w okresie wskazanym w ust.
2 zakupu Produktu lub Produktów Marki Tefal o wartości min. 99 zł potwierdzonego jednym
Dowodem Zakupu i dokonaniu Zgłoszenia w terminach wskazanych w ust. 2, na zasadach
określonych w §5 ust. 1.
Zgłoszeń do Konkursu można dokonać w dowolnie wybranym przez Uczestnika terminie
podczas każdej z 9 Tur Konkursu:
1) I Tura Konkursu – w okresie od 10.11.2016 roku do 13.11.2016 roku;
2) II Tura Konkursu – w okresie od 14.11.2016 roku do 20.11.2016 roku;
3) III Tura Konkursu – w okresie od 21.11.2016 roku do 27.11.2016 roku;
4) IV Tura Konkursu – w okresie od 28.11.2016 roku do 04.12.2016 roku;
5) V Tura Konkursu – w okresie od 05.12.2016 roku do 11.12.2016 roku;
6) VI Tura Konkursu – w okresie od 12.12.2016 roku do 18.12.2016 roku;
7) VII Tura Konkursu – w okresie od 19.12.2016 roku do 25.12.2016 roku;
8) VIII Tura Konkursu – w okresie od 26.12.2016 roku do 01.01.2017 roku;
9) IX Tura Konkursu – w okresie od 02.01.2017 roku do 08.01.2017 roku.
Każdy Uczestnik po dokonaniu Zgłoszenia otrzymuje Nagrodę Gwarantowaną.
Po zakończeniu każdej Tury Jury wybiera Potencjalnych Zwycięzców Dnia, po jednym na każdy
dzień trwania danej Tury, i tworzy dla każdego dnia trwania danej tury Listę Zwycięzców Dnia,
w której skład wchodzi Lista Rezerwowa.
Podczas tworzenia listy Zwycięzców Dnia dla danego dnia Jury bierze pod uwagę wyłącznie
Zgłoszenia dokonane tego dnia, tj. w godzinach od 0:00 do 23:59:59 danego dnia.
Po dokonaniu wyboru Potencjalnych Zwycięzców Dnia dla danej Tury i przejściu przez nich
procedury weryfikacji formalnej, o której mowa w § 6 ust. 4, Koordynator kontaktuje się z nimi
telefonicznie i prosi o przesłanie listem poleconym lub kurierem z dopiskiem „Tefalove Święta”
na adres Koordynatora Kodów Kreskowych z zakupionych przez nich Produktów Marki Tefal
wyszególnionych na Dowodzie Zakupu stanowiącym podstawę dokonanych przez nich
Zgłoszeń. Pozytywne przejście przez Potencjalnego Zwycięzcę Dnia Procesu Weryfikacji Kodów
Kreskowych warunkuje możliwość uzyskania przez niego statusu Zwycięzcy Dnia. W przypadku
negatywnego przejścia Procesu Weryfikacji Kodów Kreskowych lub odmowy przesłania bądź
nieprzesłania Kodów Kreskowych w terminie wskazanym w § 6 ust. 5 z zastrzeżeniem § 6 ust. 8
pkt. 2 Potencjalny Zwycięzca Dnia traci prawo do uzyskania statusu Zwycięzcy Dnia.
W przypadku utraty przez Potencjalnego Zwycięzcę Dnia prawa do uzyskania statutu Zwycięzcy
Dnia, Potencjalnym Zwycięzcą Dnia zostają kolejno osoby z Listy Rezerwowej sporządzonej dla
danego dnia Konkursu.
W terminie do 14 dni od zakończenia danej Tury na Stronie Konkursowej ogłaszana jest lista
zawierająca Dane Identyfikujące Zwycięzców Dnia z danej Tury.
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9.

W przypadku, gdy wobec osób z Listy Zwycięzców Dnia Koordynator nie ukończył Procesu
Weryfikacji Kodów Kreskowych, ogłaszana lista, o której mowa w ust. 8, zawiera mniejszą
liczbę Zwycięzców Dnia niż liczba dni w danej Turze, a Dane Identyfikujące brakującej liczby
Zwycięzców Dnia są ogłaszane po uzyskaniu przez Uczestnika z danej Listy Zwycięzców Dnia
statusu Zwycięzców Dnia.
W przypadku, gdy żaden z Uczestników z Listy Zwycięzców Dnia nie przejdzie pozytywnie
Procesu Weryfikacji Kodów Kreskowych ogłaszana lista, o której mowa w ust. 8, zawiera
mniejszą liczbę Zwycięzców Dnia niż liczba dni w danej Turze.
Finał polega na tym, że Jury wybiera Laureata I Miejsca i dwóch Laureatów II Miejsca spośród
wszystkich Zwycięzców Dnia.

10.

11.

§ 4. Uczestnicy
1.

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce
zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, która jako konsument w rozumieniu art. 22¹ k.c. (a więc nie w związku z
jej działalnością gospodarczą lub zawodową) w terminie wskazanym w § 3. ust. 2 dokonała
zakupu Produktu lub Produktów Marki Tefal o minimalnej wartości 99 zł udokumentowanego
jednym Dowodem Zakupu i dokona Zgłoszenia do Konkursu.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora
oraz Koordynatora, a także członkowie ich rodzin. Przez „członków rodziny“ rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające
w stosunku przysposobienia.

2.

§5. Zasady Konkursu
1.
1)
2)
3)
4)

5)
6)

2.
3.

4.

Do udziału w Konkursie konieczne jest posiadanie Dowodu Zakupu. W celu dokonania
Zgłoszenia należy za pośrednictwem Strony Konkursowej:
wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, tj. podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres
poczty elektronicznej i nr telefonu kontaktowego;
zaakceptować wymagane pola Formularza Zgłoszeniowego;
dodać zdjęcie/skan Dowodu Zakupu w odpowiednim polu Formularza Zgłoszeniowego;
wybrać z listy dostępnej w Formularzu Zgłoszeniowym nazwę sieci sklepów, w której
dokonało się zakupu i typ Produktu/Produktów Marki Tefal, którego zakup został
potwierdzony Dowodem Zakupu stanowiącym podstawę Zgłoszenia;
wybrać z listy dostępnej w Formularzu Zgłoszeniowym Nagrodę Dnia;
wykonać Zadanie Konkursowe polegające na uzasadnieniu, dlaczego bliska osoba wskazana
przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym powinna zostać obdarowana wskazanym
przez Uczestnika produktem marki Tefal (max. 400 znaków).
Prawidłowe wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1 skutkuje Zgłoszeniem do udziału
w Konkursie.
Jeden Dowód zakupu może stanowić podstawę wyłącznie jednego Zgłoszenia. W przypadku,
kiedy okaże się, że na podstawie jednego Dowodu Zakupu dokonano dwóch lub więcej
Zgłoszeń, żadne z nich nie będzie brane pod Uwagę przez Jury podczas wyboru Potencjalnych
Zwycięzców Dnia, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 pkt 3.
Jeden Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń, jednak podstawę każdego Zgłoszenia
musi stanowić inny Dowód Zakupu.
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5.
6.

Na wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej Uczestnik otrzymuje
wiadomość z potwierdzeniem dokonania Zgłoszenia oraz przyznania Nagrody Gwarantowanej.
Zgłoszenia niespełniające wymogów Regulaminu, przesłane poza terminem wskazanym w § 3
ust. 2, a także Zgłoszenia niepełne nie będą kwalifikowane do udziału w Konkursie.
§ 6. Wybór Zwycięzców Dnia

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Po zakończeniu każdej Tury odbywa się posiedzenie Jury mające na celu wybór Potencjalnych
Zwycięzców Dnia na podstawie oceny Zadania Konkursowego pod kątem oryginalności,
kreatywności i pomysłowości Uczestnika wg uznania Jury. Jury zastrzega sobie prawo do
nieuzasadniania wyboru. Po zakończeniu każdej Tury Jury wybiera tylu Potencjalnych
Zwycięzców Dnia, ile dni trwała dana Tura, po jednym na każdy dzień trwania danej Tury,
tworząc dla każdego dnia Listę Zwycięzców Dnia, której część stanowi Lista Rezerwowa
zawierająca 3 osoby nie będące Potencjalnymi Zwycięzcami Dnia, a które Jury, uszeregowało w
kolejności od pierwszego miejsca wg swojej oceny. W przypadku, gdy w danym dniu Konkursu
dokonano mniej Zgłoszeń niż miejsc na Liście Zwycięzców Dnia, Lista Zwycięzców Dnia jest
odpowiednio mniejsza.
Podczas wyboru Potencjalnego Zwycięzcy Dnia Jury bierze pod uwagę wyłącznie Zgłoszenia
dokonane tego dnia Konkursu (tj. w godzinach od 0:00 do 23:59:59 danego dnia), dla którego
wybiera Potencjalnego Zwycięzcę Dnia.
Z posiedzeń Jury sporządzane są protokoły.
Podczas posiedzeń Jury dokonuje formalnej weryfikacji Zgłoszenia Potencjalnego Zwycięzcy
Dnia poprzez sprawdzenie czy:
1) na Dowodzie Zakupu będącym podstawą Zgłoszenia udokumentowany jest zakup Produktu
lub Produktów Marki Tefal za kwotę min 99 zł;
2) wskazana na Dowodzie Zakupu stanowiącym podstawę Zgłoszenia data dokonania zakupu
nie jest wcześniejsza niż data rozpoczęcia I Tury Konkursu;
3) Dowód Zakupu stanowiący podstawę tego Zgłoszenia nie stanowi podstawy innego
Zgłoszenia; W sytuacji, kiedy na podstawie tego samego Dowodu Zakupu dokonano dwóch
lub więcej Zgłoszeń Potencjalny Zwycięzca Dnia traci prawo do uzyskania statusu Zwycięzcy
Dnia. W sytuacji jednak, kiedy w wyniku wcześniejszego Zgłoszenia dokonanego na
podstawie tego samego Dowodu Zakupu, Potencjalny Zwycięzca Dnia uzyskał już status
Zwycięzcy Dnia, nie traci on tego statusu, ale ponowne Zgłoszenie dokonane na podstawie
tego Dowodu Zakupu nie może stanowić podstawy do uzyskania kolejnego statusu Zwycięzcy
Dnia.
W sytuacji pozytywnego przejścia weryfikacji formalnej, o której mowa w ust. 4, Koordynator
niezwłocznie, tj. najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych następujących po dniu, w którym
odbyło się posiedzenie Jury, poinformuje telefonicznie Potencjalnych Zwycięzców Dnia
o zamiarze przyznania im statusu Zwycięzcy Dnia oraz o konieczności wysłania przez nich listem
poleconym bądź kurierem na adres Koordynatora z dopiskiem „Tefalove Święta” wszystkich
Kodów Kreskowych w terminie 3 dni roboczych od dnia tej rozmowy telefonicznej (liczy się
data nadania). Rozmowa jest nagrywana, o czym Potencjalny Zwycięzca Dnia jest uprzedzany
na jej początku. Warunkiem kontynuowania rozmowy jest wyrażenie zgody na jej nagrywanie.
Wszyscy Uczestnicy danej Tury otrzymają na wskazane w Formularzu Zgłoszeniowym adresy
poczty elektronicznej informację o tym, czy zostali Potencjalnymi Zwycięzcami Dnia oraz czy ich
Zgłoszenie przeszło pozytywnie proces weryfikacji formalnej, o której mowa w ust. 4.
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7.

8.
1)

2)
3)
4)

5)
6)

9.

10.

11.
12.

13.

W celu odbycia rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 5, Koordynator podejmie 5 prób
połączenia telefonicznego z Potencjalnym Zwycięzcą Dnia w odstępach czasowych, co najmniej
30 min. między połączeniami.
Potencjalny Zwycięzca Dnia nie uzyskuje statusu Zwycięzcy Dnia, jeżeli:
w terminie wskazanym w ust. 5, nie powiedzie się pięć prób telefonicznego skontaktowania
się z nim. Przez nieudaną próbę połączenia z Potencjalnym Zwycięzcą Dnia rozumie się:
nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak
możliwości zrealizowania połączenia leżący po stronie Potencjalnego Zwycięzcy Dnia lub
operatora;
nie wyrazi zgody na nagrywanie rozmowy, o której mowa w ust. 5;
odmówi przyjęcia Nagrody Dnia podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 5;
nie przyśle Kodów Kreskowych we wskazanym w ust. 5 terminie albo w czasie Procesu
Weryfikacji Kodów kreskowych okaże się, że przysłane przez niego Kody Kreskowe nie są
kodami kreskowymi z Produktów Marki Tefal;
złoży oświadczenie, o którym mowa w § 12 ust. 4 przed rozpoczęciem Procesu Weryfikacji
Kodów Kreskowych, w stosunku do przesłanych przez niego Kodów Kreskowych;
Koordynator nie otrzyma za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera Kodów
Kreskowych Produktów Marki Tefal wskazanych w Dowodzie Zakupu stanowiącym
podstawę Zgłoszenia do dnia 25 stycznia 2016 roku.
W sytuacji, kiedy Potencjalny Zwycięzca Dnia z przyczyn wskazanych w ust. 8 nie uzyska statusu
Zwycięzcy Dnia, Potencjalnym Zwycięzcą Dnia stają się kolejno osoby z Listy Rezerwowej dla
danego dnia. Postanowienia ust. 5-8 stosuje się odpowiednio.
Koordynator weryfikuje czy przesłane przez Potencjalnych Zwycięzców Dnia Kody Kreskowe
pochodzą z produktów marki Tefal na podstawie bazy kodów kreskowych przekazanej mu
przez Organizatora. Potencjalny Zwycięzca Dnia uzyskuje status Zwycięzcy Dnia w sytuacji, gdy
okaże się, że przesłane przez niego Kody Kreskowe pochodzą z Produktów Marki Tefal
wskazanych na Dowodzie Zakupu stanowiącym podstawę dokonanego przez niego Zgłoszenia,
a ich łączna wartość wykazana na Dowodzie Zakupu wynosi co najmniej 99 zł.
Uzyskanie statusu Zwycięzcy Dnia jest jednoznaczne z uzyskaniem prawa do otrzymania
Nagrody Dnia.
Procedurę, o której mowa w ust. 9 powtarza się do momentu, kiedy po zakończeniu danej Tury
wyłonionych zostanie tylu Zwycięzców Dnia, ile dni miała dana Tura, z zastrzeżeniem § 3 ust.
10.
W terminie do 14 dni od dnia zakończenia danej Tury na Stronie Konkursowej ogłaszana jest
lista zawierająca Dane Identyfikujące Zwycięzców Dnia. W przypadku, kiedy w stosunku do
któregoś z Uczestników z Listy Rezerwowej dla danego dnia, który został Potencjalnym
Zwycięzcą Dnia toczy się procedura, o której mowa w ust. 9, ogłoszona po danej Turze lista
zawiera mniejszą liczbę Zwycięzców Dnia niż liczba dni w danej Turze, a Dane Identyfikujące
brakującego Zwycięzcy Dnia zostaną ogłoszone niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu
wobec niego Procesu Weryfikacji Kodów Kreskowych.
§ 7. Finał

1.
2.

W Finale biorą udział wszyscy Zwycięzcy Dnia.
Finałowe posiedzenie Jury odbywa się w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia Danych
Identyfikujących Zwycięzców Dnia z IX Tury. W przypadku, kiedy w stosunku do Potencjalnego
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3.

4.
5.
6.

Zwycięzcy Dnia mającego szansę zostać ostatnim brakującym Zwycięzcą Dnia IX Tury toczy się
procedura, o której mowa w § 6 ust. 9, wskazany w niniejszym ustępie termin 7 dni liczy się od
ogłoszenia na Stronie Konkursowej Danych Identyfikujących ostatniego brakującego Zwycięzcę
Dnia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 10.
Spośród Zwycięzców Dnia Jury wybiera Laureata I Miejsca oraz dwóch Laureatów II Miejsca na
podstawie oceny Zadania Konkursowego pod kątem oryginalności, kreatywności i
pomysłowości wg uznania Jury. Jury zastrzega sobie prawo do nieuzasadniania wyboru.
Laureat I Miejsca otrzymuje Nagrodę Główną. Każdy z Laureatów II Miejsca otrzymuje jedną
Nagrodę II Stopnia.
Z finałowego posiedzenia Jury sporządzi protokół.
Lista Laureatów zawierająca Dane Identyfikujące Laureatów oraz dodatkowo informację o tym,
czy dany Laureat uzyskał Nagrodę Główną czy Nagrodę II Stopnia, zostanie opublikowana w
terminie do 7 dni od daty posiedzenia Jury, o którym mowa w ust. 2.
§ 8. Nagrody

1.
2.

3.

4.

Fundatorem wszystkich Nagród w Konkursie jest Organizator.
Za każde dokonane Zgłoszenie Uczestnik otrzymuje Nagrodę Gwarantowaną, tj. ebook
zawierający przepisy z możliwością spersonalizowania okładki, przesyłany w formie linka w
wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie Zgłoszenia przez Uczestnika.
Każdy Zwycięzca Dnia otrzymuje Nagrodę Dnia rozumianą jako 2 produkty marki Tefal wybrane
przez Zwycięzcę Dnia poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów z listy dostępnej w
Formularzu Zgłoszeniowym, przy czym jeden dla Zwycięzcy Dnia oraz drugi jako prezent dla
osoby bliskiej Zwycięzcy Dnia (na jedną Nagrodę Dnia składają się łącznie oba wskazane
produkty); oraz nagrodę pieniężną w wysokości 11,1% wartości Nagrody Dnia, która zostanie
przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego od osoby fizycznej i odprowadzona przez
Organizatora bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego zgodnie z przepisami u.p.d.o.f.
Laureat I Miejsca otrzymuje Nagrodę Główną, tj. kartę podarunkową o wartości 20 000 zł do
wykorzystania w Biurze Podróży w terminie wskazanym na karcie podarunkowej (termin ten
nie może być jednak krótszy niż do 30.11.2017 roku) na wybraną przez siebie wycieczkę
kulinarną, w szczególności w jednej z poniższych opcji:
1) wycieczka kulinarna dla dwóch osób do Tajlandii (dokładna data, czas trwania i
szczegółowy plan zostaną ustalone przez Biuro Podróży w porozumieniu z Laureatem I
Miejsca), w ramach której Biuro Podróży zapewnia przeloty, hotel, transfery,
wyżywienie, lekcje gotowania, degustacje, zapoznanie z lokalną kuchnią, wizyty na
lokalnych targach;
2) wycieczka kulinarna dla dwóch osób do Japonii (dokładna data, czas trwania i
szczegółowy plan zostaną ustalone przez Biuro Podróży w porozumieniu z Laureatem I
Miejsca), w ramach której Biuro Podróży zapewnia przeloty, hotel, transfery,
wyżywienie, lekcje gotowania, degustacje, zapoznanie z lokalną kuchnią, wizyty na
lokalnych targach;
3) wycieczka kulinarna dla dwóch osób do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
(dokładna data, czas trwania i szczegółowy plan zostaną ustalone przez Biuro Podróży w
porozumieniu z Laureatem I Miejsca), w ramach której Biuro Podróży zapewnia przeloty,
hotel, transfery, wyżywienie, lekcje gotowania, degustacje, zapoznanie z lokalną
kuchnią, wizyty na lokalnych targach;
4) wycieczka kulinarna dla dwóch osób do Francji (dokładna data, czas trwania i
szczegółowy plan zostaną ustalone przez Biuro Podróży w porozumieniu z Laureatem I
Miejsca), w ramach której Biuro Podróży zapewnia przeloty, hotel, transfery,
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wyżywienie, lekcje gotowania, degustacje, zapoznanie z lokalną kuchnią, wizyty na
lokalnych targach;
5) wycieczka kulinarna dla dwóch osób do Maroko (dokładna data, czas trwania i
szczegółowy plan zostaną ustalone przez Biuro Podróży w porozumieniu z Laureatem I
Miejsca), w ramach której Biuro Podróży zapewnia przeloty, hotel, transfery,
wyżywienie, lekcje gotowania, degustacje, zapoznanie z lokalną kuchnią, wizyty na
lokalnych targach
oraz nagrodę pieniężną w wysokości w wysokości 11,1% wartości Nagrody Głównej, która
zostanie przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego od osoby fizycznej i odprowadzona
przez Organizatora bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego zgodnie z przepisami
u.p.d.o.f.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

Każdy z Laureatów II Miejsca otrzymuje Nagrodę II Stopnia, tj. robot kuchenny z funkcją
gotowania Tefal Cuisine Companion oraz nagrodę pieniężną w wysokości 11,1% wartości
Nagrody II Stopnia, która zostanie przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego od osoby
fizycznej i odprowadzona przez Organizatora bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego
zgodnie z przepisami u.p.d.o.f.
Nagrody Dnia oraz Nagrody II Stopnia zostaną przekazane przez Koordynatora za
pośrednictwem kuriera w terminie do 21 dni od ogłoszenia na Stronie Konkursowej Danych
Identyfikujących odpowiednio danego Zwycięzcy Dnia i Laureata II Miejsca. Podczas
przekazania Nagrody Dnia i Nagrody II Stopnia Zwycięzca Dnia/Laureat II Miejsca podpisuje
protokół przekazania Nagrody.
Laureat I Miejsca w celu realizacji Nagrody Głównej skontaktuje się bezpośrednio z Biurem
Podróży. Koordynator wskaże Laureatowi I Miejsca dane kontaktowe przedstawiciela Biura
Podróży.
W sytuacji, kiedy ostateczny koszt wycieczki, o której mowa w ust. 4 będzie niższy niż 20 000 zł,
Laureat I Miejsca pozostałą po zakończeniu wycieczki kwotę otrzymuje w formie karty
podarunkowej do wykorzystania w Biurze Podróży. Jeśli ostateczny koszt wybranej przez
Laureata I Miejsca wycieczki będzie większy niż 20 000 zł, wszelkie dodatkowe koszty poniesie
Laureat I Miejsca.
Żadna z Nagród nie podlega zamianie na jakiekolwiek inne świadczenie, w szczególności
na jakąkolwiek nagrodę pieniężną.
Nie ma możliwości przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
Postanowienie to nie ma zastosowania do sytuacji, kiedy w porozumieniu z Biurem Podróży
Laureat I Miejsca przekaże prawo do wykorzystania Nagrody Głównej na rzecz innej, wskazanej
przez siebie osoby.
§ 9. Prawa autorskie

1. W każdym przypadku, w którym Zadanie Konkursowe stanowić będzie utwór w rozumieniu art. 1
ust. 1 pr.aut. Uczestnik z chwilą wysłania Zadania konkursowego udziela Organizatorowi i
Koordynatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych na korzystanie z Zadania Konkursowego, zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu w pełnym
zakresie na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie Zadania Konkursowego w postaci egzemplarzy
wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi, zapisu
magnetycznego, optycznego i cyfrowego na dowolnych nośnikach,
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2) utrwalanie i zwielokrotnianie Zadania Konkursowego w postaci cyfrowej w
szczególności w ramach systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnego
tworzenia nośnika,
3) wprowadzanie Zadania Konkursowego do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy,
4) rozpowszechnianie Zadania Konkursowego poprzez jego publiczne wystawianie,
wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym także w ramach
telewizji i radia internetowego, przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej, a także
publiczne udostępnianie Zadania Konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet,
sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej oraz
rozpowszechnianie i przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej,
5) zastrzeganie Zadania Konkursowego jako przedmiotu prawa własności przemysłowej
zgodnie z procedurami polskimi, zagranicznymi, unijnymi lub międzynarodowymi,
6) korzystanie z Zadania Konkursowego poprzez włączanie go do innych utworów, w
tym w ramach utworu audiowizualnego a także do innych materiałów.
2. Na zasadach i na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 Uczestnik udziela Organizatorowi
i Koordynatorowi niewyłącznej licencji na wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie
autorskich praw zależnych do Utworu.
§ 10. Reklamacje
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu oraz wydania Nagród, należy zgłaszać za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Koordynatora wskazany w § 12 ust. 1 lub
pisemnie za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Konkurs Tefalove Święta” na adres
Koordynatora lub osobiście do protokołu w siedzibie Koordynatora nie później niż do dnia 31
marca 2017 r.
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji składającego
reklamację, jak również wskazanie jakie działanie lub zaniechanie Organizatora lub
Koordynatora jest przedmiotem reklamacji.
W przypadku reklamacji składanej za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu wniesienia
reklamacji decyduje data nadania, tj. stempla pocztowego.
Reklamacje dotyczące Konkursu rozpatrywane będą przez Jury w ciągu 30 dni od daty ich
otrzymania przez Koordynatora.
O wyniku rozpatrzenia reklamacji zgłaszający zostanie poinformowany:
1) pisemnie listem poleconym wysłanym w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji
(decyduje data stempla pocztowego) w sytuacji, kiedy reklamacja została zgłoszona za
pośrednictwem poczty;
2) poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres, z którego reklamacja została
przesłana.
Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez
Organizatora.
Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie
ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu
powszechnego.
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1.

2.

3.

4.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

§ 11. Dane osobowe
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Groupe SEB Polska Spółka
z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ul. Inflanckiej 4C, 00-189 Warszawa,
zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000103545; NIP 5220101645,
Regon 011558890, o kapitale zakładowym w wysokości 21 000 000 zł.
Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika będzie się odbywało dla celów związanych
z organizacją i przebiegiem Konkursu w okresie niezbędnym do wykonania obowiązków
wynikających z Regulaminu.
Uczestnicy podają swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności i przez cały czas trwania
Konkursu mają prawo dostępu do nich i ich zmiany, jak również żądania ich usunięcia.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla celu uczestnictwa w
Konkursie.
Organizator powierzył Koordynatorowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 u.o.d.o.
w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Uczestników w celach
związanych bezpośrednio z przeprowadzeniem Konkursu.

§ 12. Postanowienia końcowe i tryb zmiany Regulaminu
Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się
z Koordynatorem poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres Koordynatora,
tj. kontakt@tefalove.pl. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 2 dni roboczych.
Za dni robocze uważane są dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, który w nowym brzmieniu
obowiązuje od dnia jego umieszczenia na Stronie Konkursowej. Dodatkowo, Organizator
poinformuje na Stronie Konkursowej o fakcie dokonania zmiany Regulaminu.
Uczestnik Konkursu, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może złożyć oświadczenie
o rezygnacji z udziału w Konkursie w terminie do siedmiu dni od dnia ich ogłoszenia w sposób
określony w ust. 3. Oświadczenie może być dokonane w formie pisemnej na adres
Koordynatora wskazany w Regulaminie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres
kontakt@tefalove.pl
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
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