REGULAMIN KONKURSU
„WYGRYWAJ Z ORANŻADĄ”
§1
Postanowienia ogólne.
1.

Konkurs „WYGRYWAJ Z ORANŻADĄ” (zwany dalej “Konkursem”), jest

organizowany i przeprowadzany przez „360 Media” Mariusz Karliński, NIP

7571115616,

REGON 784759948 (Organizator) na zlecenie COLIAN Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku przy ul. Zdrojowej 1, 62-860 Opatówek,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000269526; NIP 6182045200;
REGON 300446241 (COLIAN).
2.

Celem Konkursu jest promowanie działalności COLIAN oraz oferowanych przez nią

produktów, tj. Oranżad marki Hellena (żółtej, czerwonej oraz białej, niezależnie od ich
pojemności), Oranżady Mussującej w proszku marki Hellena oraz lodów marki Oranżada
Hellena (dalej łącznie jako Produkty).
3.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach

hazardowych.
§2
Czas i miejsce przeprowadzenia Konkursu.
Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia
27.05.2021 do dnia 30.06.2021 (Czas Trwania Konkursu). Okres, wskazany w zdaniu
poprzednim nie obejmuje czasu niezbędnego do wydania Nagród oraz rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji.
§3
Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie oraz osoby
niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia. Uczestnicy niepełnoletni lub nieposiadający
pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za
uprzednią zgodą swych przedstawicieli ustawowych.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które dokonują zakupu
Produktów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako konsumenci w rozumieniu art. 22 1
Kodeksu cywilnego (tj. w zakresie nie związanym z prowadzoną przez nich działalnością
gospodarczą).
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora,
pracownicy i przedstawiciele COLIAN oraz inne podmioty i osoby biorące bezpośredni
udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.
§4
Udział w Konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursie jego Uczestnik powinien dokonać zakupów Produktów
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w jednym z punktów stacjonarnych sieci handlowej
LIDL, za kwotę co najmniej 10, 00 PLN oraz zachować potwierdzający zakup paragon
fiskalny. Celem uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że zakup innych niż Produkty
towarów oferowanych przez COLIAN, w tym napojów niegazowanych oraz napojów
gazowanych marki Hellena (innych niż Oranżada Hellena) nie będzie uprawniał do udziału
w Konkursie.
2. Po dokonaniu zakupu Uczestnik powinien dokonać odpowiedniego zgłoszenia za
pośrednictwem strony internetowej: wygrywajzoranzada.pl (dalej jako Witryna). Dokonanie
zgłoszenia możliwe jest wyłącznie w Czasie Trwania Konkursu.
3. Uczestnik, za pośrednictwem Witryny, zobowiązany jest do podania

co najmniej

następujących danych:
1) imienia i nazwiska,
2) adresu e-mail,
3) numeru telefonu
4. Dodatkowo Uczestnik zobowiązany jest, przed dokonaniem zgłoszenia, do zapoznania
się z treścią niniejszego Regulaminu, złożenia oświadczenia o akceptacji jego treści, poprzez

zaznaczenie odpowiedniego pola w Witrynie oraz udzielenia zgody Organizatorowi na
przetwarzanie danych osobowych.
5. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest dodatkowo wpisać, w
odpowiednim miejscu w Witrynie, numer paragonu fiskalnego, o którym mowa w ust. 1
powyżej oraz udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe, w sposób jak najbardziej twórczy
i pomysłowy. Dany paragon można zgłosić wyłącznie jeden raz.
6. Jeden Uczestnik może dokonywać zgłoszeń wielokrotnie, każdorazowo jednak
zobowiązany jest do spełnienia warunków udziału w Konkursie, w tym dokonania zakupu
Produktów zgodnie z ust. 1 powyżej.
7. Odpowiedź na pytanie konkursowe, o którym mowa w ust. 5 powinna być wynikiem
osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać treści reklamowych dotyczących
jakichkolwiek podmiotów, treści wulgarnych, rasistowskich, ani nie może naruszać praw
osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich.
8. W każdym przypadku Uczestnik zobowiązany jest do zachowania paragonu fiskalnego,
o którym mowa w ust. 1, ponieważ przekazanie jego skanu Organizatorowi jest warunkiem
przekazania Nagrody (lub Vouchera) Uczestnikowi.
9. Procedura zgłoszenia udziału w Konkursie za pośrednictwem Witryny przebiega
etapowo, Uczestnik zaś winien postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi
bezpośrednio w Witrynie.
10. Podczas zgłoszenia udziału w Konkursie za pośrednictwem Witryny Uczestnik
zobowiązany jest do podania kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych.
11. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie mogą być
również przekazywane w formie komunikatów wyświetlanych w Witrynie, w sposób jak
najbardziej przystępny i zrozumiały dla Uczestników.
§5
Korzystanie z Witryny
1. Korzystanie z Witryny oraz dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie wymaga:
1) posiadania przez Uczestnika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, z
zainstalowaną

przeglądarką

internetową

umożliwiającą

wzmiankowanej sieci, akceptującą pliki typu cookies,

przeglądanie

zasobów

2) aktywnego połączenia z siecią Internet, pozwalającego na obustronną komunikację,
3) posiadania czynnego adresu e-mail, z którego Uczestnik może bez przeszkód korzystać.
2. Uczestnik zobowiązany jest nadto do:
1) korzystania z Witryny w sposób nie utrudniający korzystania z niej innym Uczestnikom,
2) powstrzymania się od działań, które mogłyby utrudniać lub uniemożliwiać
funkcjonowanie Witryny, w tym polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu,
uszkadzaniu dostępu do Witryny innym Uczestnikom,
3) powstrzymania się od działań z wykorzystanie wirusów, trojanów, botów lub innych
kodów lub programów komputerowych, które mogą wpływać w jakikolwiek sposób na
funkcjonowanie Witryny lub przeprowadzenie Konkursu,
4) przestrzegania autorskich praw majątkowy Organizatora oraz COLIAN.
3. Uczestnik nie ma prawa do:
1) korzystania z Witryny w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu,
obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego oraz naruszania praw
osób trzecich,
2) zamieszczania w Witrynie (w tym jako odpowiedź na pytanie konkursowe),
publikowania, przesyłania, ładowania, rozpowszechniania lub przekazywania wszelkich
treści obraźliwych, zniesławiających, pogróżek lub innych treści, które mogłyby być
traktowane, jako przestępstwo bądź, jako wykroczenie lub zachęta do takiego działania, a
także wszelkich treści, których zamieszczenie może skutkować odpowiedzialnością prawną.
Zakazane treści obejmują w szczególności, ale nie wyłącznie treści wulgarne, o charakterze
erotycznym, wzbudzające rasizm, prześladowania na tle etnicznym, kulturowym bądź
religijnym, promujące lub sprzyjające działaniom przestępczym, naruszające prawa osób
trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia
dóbr prawnie chronionych,
3) przesyłania

informacji

handlowej

lub

spamu

z

naruszeniem

powszechnie

obowiązujących przepisów prawa.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub
danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje
odebraniem prawa do Nagrody (Vouchera).
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły z przyczyn
od niego niezależnych m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

6. W przypadku dopuszczenia się przez Uczestnika naruszeń opisanych w niniejszym
paragrafie, może on zostać z Konkursu wykluczony.
§6
Zasady przyznawania Nagród
1.

Kryterium wyłonienia Zwycięzców jest ocena odpowiedzi na pytanie konkursowe, o

którym mowa w § 4 ust. 5. Ocenie będzie podlegał styl, język, koncept oraz kreatywność
udzielonej odpowiedzi.
2.

Oceny odpowiedzi na pytania konkursowe oraz wyboru tych, które zostaną

nagrodzone, dokona jury powołane przez Organizatora. Jury zostanie powołane przez
Organizatora przed upływem Czasu Trwania Konkursu. W jury będą zasiadały co najmniej
trzy osoby.
3.

W Konkursie nagrodzonych zostanie 50 (pięćdziesięciu) Uczestników.

4.

Nagrodami w Konkursie są bilety na wybrany przez Organizatora koncert Pani Wiktorii

Gabor (zwane dalej „Nagrodą”).
5.

Zwycięzca ma możliwość wymiany Nagrody na kupon (Voucher) uprawniający do

dokonania zakupów w sklepie stacjonarnym sieci LIDL na kwotę 100, 00 zł (sto złotych),
na zasadach opisanych w § 7 poniżej.
6.

Jeden Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną Nagrodę (lub Voucher).

7.

Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody

(Vouchera) na osobę trzecią.
§7
Odbiór Nagród.
1.

Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej poprzez wiadomość mailową

przekazaną na adres podany przez Uczestnika zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 2 powyżej.
2.

Zwycięzca Konkursu w odpowiedzi na wiadomość otrzymaną od Organizatora, o

której mowa w ust. 1, zobowiązany będzie do przekazania adresu, na który zostanie
przekazana Nagroda (lub Voucher), a także skanu paragonu którego numer został podany
przez Uczestnika w trakcie dokonywania zgłoszenia, zgodnie z § 4 ust. 5 powyżej.

3.

W przypadku, jeżeli Zwycięzcą Konkursu okaże się być osoba niepełnoletnia lub

nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w odpowiedzi na wiadomość
otrzymaną od Organizatora, o której mowa w ust. 1 Uczestnik zobowiązany będzie do
przekazania zgody rodziców na udział w Konkursie (ewentualnie innego opiekuna
prawnego takiego Uczestnika). Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
4.

W przypadku, w którym w terminie 7 dni od daty przekazania przez Organizatora

powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 Zwycięzca Konkursu nie skontaktuje się z
Organizatorem, Organizator podejmie próbę kontaktu telefonicznego z takim Zwycięzcą
Konkursu, na podany przez niego, zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 3 powyżej, numer telefonu.
5.

W przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od daty przekazania przez Organizatora

powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, Zwycięzca Konkursu nie przekaże wszystkich
wymaganych zgodnie z niniejszym paragrafem danych oraz dokumentów, traci on
uprawnienia do Nagrody i nie może domagać się od Organizatora jej przekazania, jak
również przekazania jakiegokolwiek innego świadczenia (w tym Vouchera, o którym mowa
w § 6 ust. 5 powyżej). Organizator przekaże Nagrodę (Voucher) innemu Uczestnikowi,
wskazanemu przez jury, który staje się wówczas Zwycięzcą Konkursu.
6.

Organizator oświadcza, że z uwagi na stan epidemii obowiązujący na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej jakiekolwiek koncerty (w tym koncerty Pani Wiktorii Gabor) nie
mogą się odbywać. W przypadku, w którym zniesione zostaną zakazy związane z
organizacją tego rodzaju wydarzeń, Organizator niezwłocznie powiadomi Zwycięzców
Nagrody o miejscu i terminie koncertu i przekaże bilet na to wydarzenie, na adres podany
przez Zwycięzcę Konkursu zgodnie z ust. 2 powyżej.
7.

W terminie określonym w ust. 5 Zwycięzca Konkursu ma prawo żądać wymiany

Nagrody na Voucher chyba, że Organizator przekazał mu w tym terminie Nagrodę.
8.

Termin przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu nie jest zależny od Organizatora,

który nie ma wpływu na możliwość organizacji tego rodzaju wydarzeń. W przypadku, jeżeli
z uwagi na ograniczenia lub zakazy związane ze stanem epidemii obowiązującym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2021 r. (w tym z uwagi na brak
możliwości organizacji koncertów lub ograniczenia ilości uczestników tego rodzaju
wydarzeń) nie będzie możliwe zapewnienie Zwycięzcom Konkursu Nagród, Organizator
przekaże Zwycięzcom Konkursu Vouchery. W takiej sytuacji Zwycięzcy Konkursu nie

będą uprawnieni do żądania od Organizatora przekazania im Nagrody, świadczenie zaś
Organizatora będzie ograniczone do przekazania im Vouchera.
9.

Vouchery będą przekazywane przez Organizatora Zwycięzcom Konkursu w terminie

14 dni od daty zgłoszenia przez Zwycięzcę Konkursu żądania, o którym mowa w ust. 7
powyżej lub upływu terminu, o którym mowa w ust. 8.
10. W przypadku, w którym pomimo przesłania Nagrody lub Vouchera przez

Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę Konkursu zgodnie z ust. 2 przesyłka
wróci jako nieodebrana do Organizatora, Uczestnik będzie mógł odebrać Nagrodę lub
Voucher w siedzibie Organizatora, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty
takiego zwrotu przez doręczyciela.
11. Nagroda oraz Voucher może zostać przyznana jedynie Uczestnikowi, który spełnia

wszystkie warunki udziału w Konkursie.
12. Koszty związane z przekazaniem Nagrody lub Vouchera Zwycięzcy Konkursu ponosi

Organizator.
§8
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator; Organizator
prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
2. Z Organizatorem w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można
skontaktować się pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: ul. ul. Gen.
Tomasz Łubieńskiego 4/14, 07-410 Ostrołęka lub w drodze korespondencji elektronicznej
pod adresem e-mail: hellena@360-media.pl
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest udzielona przez nich
zgoda, a także niezbędność przetwarzania danych osobowych do przeprowadzenia
Konkursu i przekazania Nagrody (Vouchera).
4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach związanych z realizacją
Konkursu oraz niezbędnych do wydania Nagrody (Vouchera).
5. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę
w państwie trzecim, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Podanie przez Uczestników danych osobowych nie jest obowiązkowe, jest jednak
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
7. Uczestnicy posiadają prawo do:


żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,


wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,



przenoszenia danych,



wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych uprawnień można skorzystać poprzez przekazanie wniosku za
pośrednictwem danych, o których mowa w ust. 2 powyżej.
8. Dane osobowe Uczniów mogą być przekazywane podmiotom zaangażowanym w
organizację Konkursu, a także podmiotom dostarczającym Nagrody (Vouchery)
Zwycięzcom Konkursu.
9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia
Konkursu, wydania Nagród oraz przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w
Konkursie.
11. Administrator podejmie wszelkie działania, zmierzające do fizycznego, technicznego
i organizacyjnego zapewnienia ochrony danych osobowych Uczestników przez ich
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§9
Postępowanie reklamacyjne i odpowiedzialność
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu oraz Nagród mogą być zgłaszane mailowo
na następujący adres e-mail Organizatora: hellena@360-media.pl lub pisemnie na adres
siedziby Organizatora, ul. Gen. Tomasza Łubieńskiego 4/14, 07-410 Ostrołęka.
2. Reklamacje winny być zgłaszane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni
roboczych od dnia zaistnienia przyczyny reklamacji.

3. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie
Uczestnikom.
4. Zgłoszenie reklamacyjne przekazane Organizatorowi powinno zawierać co najmniej:
imię i nazwisko Uczestnika oraz jego adres e-mail, a także dokładny opis i wskazanie
przyczyn reklamacji.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Uczestnik zostanie
powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź
pisemnie, nie później niż terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe lub nienależyte wykonanie
zobowiązań opisanych w Regulaminie, jeżeli przyczyną nieterminowego lub nienależytego
wykonania zobowiązań jest działanie siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się
nadzwyczajne, niezależne od woli Organizatora zdarzenia, których w momencie zawierania
umowy nie można było przewidzieć oraz których wystąpieniu nie można było zapobiec
przy użyciu ekonomicznie uzasadnionych środków, tj. w szczególności: powódź, pożar,
huragan, trzęsienie ziemi, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, stan klęski
żywiołowej, stan wyjątkowy, przestój spowodowany wprowadzeniem ograniczeń lub
środków, podejmowanych w związku z lub w celu przeciwdziałania zjawiskom uznanym
przez Światową Organizację Zdrowia lub organy administracji państwowej za pandemię
albo epidemię.
7. Organizator nie jest organizatorem koncertu stanowiącego Nagrodę w niniejszym
Konkursie i nie ponosi odpowiedzialności za sposób jego przeprowadzenia oraz przebieg.
Świadczenie Organizatora ogranicza się wyłącznie do przekazania Zwycięzcy Konkursu
odpowiedniego biletu, upoważniającego do udziału w koncercie (chyba, że Zwycięzca
Konkursu zdecyduje o wymianie biletu na voucher o którym mowa w § 6 ust. 5 lub nie
będzie możliwe zorganizowanie koncertu w terminie określonym w § 7 ust. 8).
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odwołania koncertu
stanowiącego Nagrodę, zmiany jego terminu ani wszystkich innych okoliczności związanych
ze wzmiankowanym koncertem. Zobowiązuje się jednak współpracować w takich
sytuacjach ze Zwycięzcami Konkursu tak, aby przysługujące im prawa związane z
posiadaniem biletu na koncert były respektowane.

§ 10
Postanowienia końcowe
1.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzca Konkursu spełnia

wymagania stawiane Uczestnikom, opisane w niniejszym Regulaminie. W tym celu
Organizator może żądać od Uczestników złożenia określonych oświadczeń, podania
skonkretyzowanych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.
2.

W przypadku, w którym Uczestnik nie będzie spełniał wymagań opisanych w

Regulaminie lub, w przypadku otrzymania od Organizatora żądania o którym mowa w ust.
1, nie wypełni go zgodnie z wymaganiami Organizatora, może zostać wykluczony z udziału
w Konkursie, bez prawa do Nagrody (Vouchera). Uczestnik taki nie może domagać się od
Organizatora spełnienia jakiegokolwiek świadczenia na jego rzecz.
3.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mieć będą

przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Wygrywaj z Oranżadą”
OŚWIADCZENIE
My

niżej

podpisani

………………………………………………………………….

wyrażamy niniejszym zgodę na udział naszego syna/córki …………………………. w
konkursie organizowanym przez …………………… z siedzibą w ……………..przy ul.
……………………….. pod nazwą: „Wygrywaj z Oranżadą”.
Zapoznaliśmy się z Regulaminem Konkursu „Wygrywaj z Oranżadą”, dostępnego pod
adresem: www.wygrywajzoranzada.pl i akceptujemy jego treść.

…………………………………………

……………………………………….

