
REGULAMIN KONKURSU

„Konkurs Smaki Jesieni”

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady, na jakich odbywa się Konkurs
„Smaki Jesieni” (zwany dalej: „Konkursem”) prowadzony za pośrednictwem strony
internetowej https://www.garneczki.pl/konkurs (zwaną dalej „Stroną Internetową”).

§ 1 Definicje

1. Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.

2. Laureat – oznacza Uczestnika, któremu zgodnie z Regulaminem przysługuje prawo do
otrzymania Nagrody.

3. Nagroda – oznacza nagrody w Konkursie, wskazane w § 4.

4. Potencjalny Uczestnik – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności
prawnych.

5. Praca – materiał autorski lub treść autorska zamieszczona przez Uczestnika Konkursu,
posiadająca cechy oryginalności w rozumieniu prawa autorskiego.

6. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu.

7. Organizator – oznacza GDI Garnolli sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (61-371), ul.
Romana Maya 1, NIP: 7792428383, REGON: 360815950, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000544412, reprezentowaną przez GDI Garnolli sp. z o.o. Z siedzibą w Poznaniu (61-371),
ul. Romana Maya 1, NIP: 7792427679, REGON: 360600942, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000538458 o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł.

8. Uczestnik – oznacza Potencjalnego Uczestnika, który spełnił warunki z § 3 Regulaminu.

9. Bon – oznacza kartę podarunkową, upoważniającą do zakupów w sklepie www.garneczki.pl.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany przez Organizatora za pośrednictwem Strony Internetowej, na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przedmiotem konkursu jest pytanie konkursowe.

http://www.garneczki.pl/


3.  Konkurs  trwa  od  10.10.2017  r.  do  19.11.2017  r.  włącznie.  Ogłoszenie  wyników  nastąpi
22.11.2017 r.

4. Informacje odnośnie Konkursu będą udostępnione przez Organizatora również
w ramach serwisu internetowego  https://www.garneczki.pl/konkurs.

5. Zamieszczone Prace muszą stanowić element twórczy Uczestnika konkursu, przede
wszystkim Uczestnik musi być autorem nadesłanej Pracy, a sama Praca musi spełniać cechu
utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich. Praca nie może być zamieszczona
wcześniej ani w takcie trwania Konkursu w sieci Internet, z wyjątkiem Strony Serwisu
Internetowego.

6. Nagrody przyznane zostaną zgodnie z postanowieniami § 4 – 7 Regulaminu.

§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. Potencjalny Uczestnik chcąc wziąć w udział w Konkursie i ubiegać się o Nagrodę, musi
spełnić łącznie poniższe warunki:

1. ukończyć 18 lat;

2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

3. stworzyć i zamieścić Pracę w zakresie określonym przez Organizatora Konkursu zgodnie
z § 2 ust. 2 oraz 5 Regulaminu.

4. Podać w formularzu konkursowym niezbędne dane oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie
tych danych do celów konkursowych i marketingowych.

3. Praca nie może zawierać treści, które mogłyby:

1. zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób
trzecich;

2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw
autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą
przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób,
zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów
lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

4. pozostawać w sprzeczności z interesem Organizatora;

5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy
obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.



4. Z chwilą spełnienia przez Potencjalnego Uczestnika wszystkich warunków określonych
w § 3 ust. 2 regulaminu Potencjalny Uczestnik staje się Uczestnikiem Konkursu.

5. Uczestnikiem Konkursu nie może zostać osobą będąca pracownikiem Organizatora. Zakaz
dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się małżonka,
zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

6. Organizator będzie stale czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu i podejmować
decyzje we wszystkich kwestiach związanych z Konkursem. Decyzje Organizatora
ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Uczestnik Konkursu może jednokrotnie wziąć udział w Konkursie na warunkach
określonych w § 3 regulaminu.

8. Potencjalny Uczestnik zamieszczając Pracę w formularzu konkursowym oświadcza, że jest
uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, które składają się na przesłaną
Organizatorowi Pracę.

9. Praca przesłana przez Potencjalnego Uczestnika do Organizatora zostanie zaprezentowana
na Stronie Internetowej po zaakceptowaniu jej przez Administratora strony.

§ 4 Nagrody

1. W Konkursie zostaną przyznane pięć Nagród. Pierwsza za pierwsze miejsce, druga za
drugie, itd. Nagrody są następujące:

1. Miejsce – bony (karty podarunkowe) w formie elektronicznej do sklepu garneczki.pl
 (wartość: 1500 zł)
2. Miejsce – bony (karty podarunkowe) w formie elektronicznej do sklepu garneczki.pl
(wartość: 1000 zł)
3. Miejsce – bony (karty podarunkowe) w formie elektronicznej do sklepu garneczki.pl
(wartość: 500 zł)
4. Miejsce – bony (karty podarunkowe) w formie elektronicznej do sklepu garneczki.pl
(wartość: 300 zł)
5. Miejsce – bony (karty podarunkowe) w formie elektronicznej do sklepu garneczki.pl
(wartość: 200 zł)

2. Laureat nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

3. Laureat nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego będącego równowartością całości lub
części Nagrody. Laureatom nie przysługuje prawo zastrzeżenia określonych cech czy
właściwości Nagrody, innych niż wskazane w Regulaminie.

4. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego -
ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 5 Wyłanianie Laureatów



1. Wyłonienie Laureatów I, II, III, IV i V miejsca w Konkursie, nastąpi 22.11.2017 roku.

2. Wyłonienia Laureata dokona komisja konkursowa, w skład której wejdą wyznaczeni
przedstawiciele Organizatora.

3. Praca zostanie oceniona w kategorii najbardziej kreatywna / ciekawa.

4. Prawo autorskie majątkowe do Pracy stworzonych w ramach Konkursu, o których mowa w
§ 2 ust. 5 Regulaminu zostają przeniesione na Organizatora.

5. Nagroda zostanie przyznana zgodnie z § 4 Regulaminu.

§ 6 Powiadomienie o wygranej

1.  Każdy  Laureat  zostanie  powiadomiony  o  wygranej  w  dzień  rozstrzygnięcia  konkursu.
Powiadomienie o wygranej zostanie przekazane w formie wiadomości e-mailowej. Powiadomienie
zawierać będzie informację dotyczące warunków wydawania Nagrody.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata
o wygranej z przyczyn leżących po stronie Laureata.

§ 7 Wydawanie Nagród

1.  Nagroda  zostanie  przesłana  Laureatowi  za  pośrednictwem formy elektronicznej  (e-maila)  w
terminie do 10 dni od daty spełnienia przez Laureata wszystkich warunków wydania Nagrody
opisanych w § 7 ust. 1

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata niewłaściwych i
nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie Nagrody.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Laureata treści nagrody osobom
trzecim nieupoważnionym. 

4. W przypadku niespełnienia przez Laureata w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o
wygranej, warunków wydania Nagrody wskazanych w §7 ust. 1 lub nieodebrania przez
Laureata Nagrody w czasie trwania Konkursu, prawo do Nagrody przechodzi na
Organizatora.

§ 8 Dane osobowe i pliki „Cookies”

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora na podstawie upoważnienia
(udzielonej zgody) do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu przeprowadzenia
Konkursu, wydania Nagrody oraz, gdy zaistnieje taka okoliczność – w celu rozpatrzenia
reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania ewentualnej



Nagrody i rozpatrzenia reklamacji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych i ich poprawiania.

3. Każdy, kto przekaże Organizatorowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści
oraz do ich poprawiania i usunięcia.

4. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych
innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie
osoby która je udostępniła, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek
sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez
Uczestników przepisów prawa.

§ 9 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu.

2. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny
tj. art 919 kc – 921 kc.

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

4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w formie wydruku w siedzibie Organizatora
oraz może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w
każdej chwili ze Strony Internetowej.

5. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do
rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów
powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.


