
Regulamin konkursu: "USTRZEL NAGRODĘ – Napisz jakim okrzykiem będziesz wspierał reprezentację Polski 
podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2018” 

 

§ 1. 

DEFINICJE 

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: "Regulamin") oznaczają: 

 

1. "Konkurs" – Konkurs prowadzony na zasadach określonych Regulaminem "USTRZEL NAGRODĘ – Napisz 
jakim okrzykiem będziesz wspierał reprezentację Polski podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2018” 
2. "Organizator/Administrator" – organizator Konkursu: Nasze Sklepy Avita Sp. z o.o., 31-752 Kraków ul. 

Makuszyńskiego 4 

 

3. "Uczestnik" – osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat w dniu przystąpienia do Konkursu, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział w 

Konkursie. 

 

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs prowadzony jest w dniach 15.06 – 24.06.2018. 

Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia, bądź skrócenia terminu. 

 

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą i grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu 

art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z pózn. zm.) 

 

3. Organizator oświadcza, że przetwarzanie   danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu uczestnictwa w 

Konkursie w oparciu o  art. 6 ust 1 pkt a/b/d  dyrektywy RODO. W każdej uczestnikowi konkursu chwili 

przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane będą  przechowywane przez 

okres realizacji celów, o których mowa powyżej. Po tym czasie niektóre dane będą przechowywane w formie 

archiwalnej, tak długo, jak jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w 

szczególności mogą być przechowywane do upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych ze 

świadczonymi przez nas działaniami, a pozostałe dane zostaną niezwłocznie trwale usunięte.  
Dostęp do danych osobowych  będą mieć wyłącznie upoważnieni  pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W 

pewnych sytuacjach dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom poza wewnętrzną strukturą. Odbiorcami  

danych osobowych mogą być: organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania 

dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące usługi 

prawne, informatyczne, pocztowe i kurierskie, a także banki i operatorzy płatności 

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, a dane nie są profilowane. 

Administrator nie przekaże  danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych będą 

wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

 

§ 3 

UCZESTNICY KONKURSU 
 

1. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem oraz ich 

rodziny. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Wysłanie swojego zgłoszenia w ramach Konkursu oznacza 

akceptację niniejszego regulaminu. 

Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca ukończone 18 lat w dniu przystąpienia 

do Konkursu. 

 

2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.  

Partnerem konkursu są właściciele marek: Intersnack, Coca-Cola, Carlsberg, Madej Wróbel. 

Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji 

Konkursu. 



Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie 

usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie 

podanie uniemożliwi otrzymanie nagrody. 

 

§ 4 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 
 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane 

przez Organizatora. 

2. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu. 

3. By wziąć udział w Konkursie należy spełnić  poniższe warunki: 
 
a)Dokonać zakupu dowolnego produktu z grupy towarowej Partnerów konkursu ( z tym, że ww . produktami 

należącymi do grupy towarowej marki Carlsberg stanowią wyłącznie produkty bezalkoholowe) - na jednym 
paragonie zakupowym.  
b)Wpisać na kupon konkursowy hasło „Napisz jakim okrzykiem będziesz wspierał reprezentację Polski 
podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2018” oraz dołączyć paragon zakupowy. 
WARUNKIEM BEZWZGLĘDNYM ODBIORU KAŻDEJ NAGRODY Z OSOBNA JEST OKAZANIE ODRĘBNEGO 
PARAGONU ZAKUPOWEGO będącego poświadczeniem dokonania zakupu ww. produktu w sklepie 
zrzeszonym w sieci Nasze Sklepy Avita w czasie trwania Konkursu.  
Odbiór każdej nagrody wymaga przedstawienia odrębnego paragonu. 
 

4. Zasady nagradzania zwycięzców: 

 

Konkurs rozpocznie się w dniu 15.06.2018 roku i będzie trwał do dnia 24.06.2018 roku włącznie.  

Po dniu 24.06.2018 zostaną ocenione przesłane hasła oraz przyznane nagrody.  

 

W sytuacji powtórzenia się zgłaszanej propozycji hasła reklamowego dla sieci Avita o nagrodzeniu uczestnika 

konkursu decydować będzie kolejność dokonanego zakupu towarów partnera. 

Przy wyznaczaniu zwycięzcy brana jest pod uwagę ocena merytoryczna Jury złożonego z osób powołanych 

przez Organizatora. 

 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie uwzględniania zgłoszeń hasła: 

 

- które zawiera w swojej treści słowa niecenzuralne; 

- które już istnieje na rynku polskim; 

- zawierającego nazwę lub hasło już zastrzeżone lub objęte jest prawami autorskimi. 

 

Wyniki konkursu będą opublikowane na oficjalnej stronie internetowej www.avita.net.pl w terminie 14 dni od 

zakończenia konkursu. 

 

Warunkiem wydania Nagrody Głównej będzie przeniesienie na Organizatora przez Uczestnika wszelkich 

niezbędnych praw, w tym majątkowych praw autorskich do zwycięskiego hasła wraz z prawem do wyłącznego 

korzystania i rozporządzania z opracowania hasła na wszystkich polach eksploatacji w zakresie, który 

Organizator uzna za niezbędny do jej wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem.  

Przeniesienie powyższych praw nastąpi bez żadnego odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu (w ramach 

otrzymania Nagrody) poprzez podpisanie stosownego oświadczenia według wzoru przedstawionego przez 

Organizatora, a dostarczonego Uczestnikowi w uzgodniony z nim sposób. 

Brak podpisu Uczestnika na ww. oświadczeniu skutkuje nie wydaniem nagrody przyznanej przez komisję 

konkursową. 

 

§5 

Nagrodami w konkursie są: 

1. TV MANTA 49 ‘’ 4K FULL HD  

2. Piłkarzyki Arena Hop Sport 

3. Piłka nożna ADIDAS TELSTAR – replika – 10 szt. 

 



Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą w ciągu 14 dni od momentu ogłoszenia wyników. 

Organizator zobowiązuje się pokryć koszty związane z uzyskaniem i przesyłką nagrody. 

Organizator zastrzega możliwość przyznania wyróżnień specjalnych nagrodzonych dodatkowymi nagrodami. 

 

 

§ 6. 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 
 
 

1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu. 

 

2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w 

nim. 

 

3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z 

zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub 

naruszających zasady etykiety. 

 

4. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników jest wyłącznie Organizator Konkursu. Informacje te, 

zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

Regulaminie. 

 

5. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik  wyraża zgodę  na opublikowanie  swojego imienia, nazwiska i 

miejscowości na głównej stronie www.avita.net.pl , na profilu społecznościowym firmy 

https://www.facebook.com/naszesklepyavita oraz w pozostałych materiałach marketingowych Organizatora. 

 

 

§ 7. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 

1. Uczestnik Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych (adresu e-mail, danych adresowych wraz z imieniem i nazwiskiem) zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. 

2. Uczestnik  wyraża również zgodę na  otrzymywanie informacji dotyczących nowych usług i akcji 

uruchamianych w ramach działań marketingowo-promocyjnych Organizatora. 

 

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

 

4. Zasady Konkursu dostępne będą na głównej stronie www.avita.net.pl. 

 

5. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie. 

 

6. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają 

jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu. 

 


