Regulamin konkursu pod nazwą "Szkoła przyszłości”

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1.

Organizatorem konkursu pod nazwą „Szkoła przyszłości” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest P.H.U.
”TOPAZ” Zbigniew Paczóski z siedzibą w Sokołowie Podlaskim ul. Kolejowa 8B, 08-300 Sokołów
Podlaski (dalej zwana: „Organizatorem”).

1.2.

Konkurs obowiązuje wyłącznie w sklepach sieci Topaz. Konkurs jest organizowany na zasadach
określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.

1.3.

Regulamin Konkursu jest dostępny zarówno w siedzibie Organizatora, jak też na stronie internetowej
http://topaz24.pl

1.4.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, posiadających status konsumenta w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego. (dalej:
„Uczestnik”).

1.5.

Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są:
1) 4x LAPTOP HP o wartości jednostkowej 1999,99 zł brutto;
2) 10x TABLET HUAWEI o wartości jednostkowej 399,99 zł brutto;
3) 10x PLECAK VANS o wartości jednostkowej 99,99 zł brutto;
4) 10x KOSZ SŁOŚCI o wartości jednostkowej 99,99 zł brutto;

2.
2.1.

ZAŁOŻENIA KONKURSU:
Uczestnik Konkursu ma możliwość dokonania Zgłoszenia udziału w Konkursie od dnia 27.08.2020 r.
do godz. 23:59:59 dnia 30.09.2020 r. Konkurs będzie trwał w dniach 27.08.2020 r. – 10.10.2020 r.,
który jest ostatecznym dniem wydania nagród w Konkursie.

2.2.

Aby wziąć udział w konkursie należy w trakcie trwania Konkursu zakupić w Sieci Sklepów TOPAZ
produkty firmy NESTLE, DANONE lub OWOLOVO za min. 10 zł, oznaczone logo konkursu.
Lista produktów konkursowych dostępna jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
UWAGA! PROSZĘ ZACHOWAĆ PARAGON!
Następnie należy wykonać zadanie konkursowe, tj. odpowiedzieć na pytanie : Jak wyobrażasz
sobie szkołę za 10, 50 lub 100 lat?(* - FORMA WYKONANIA ZADANIA KONKURSOWEGO
JEST DOWOLNA) i przesłać je za pośrednictwem formularza online na stronie www.topaz24.pl lub
przesłać je na adres konkurs@topaz24.pl bądź przesłać listownie na adres: „Topaz, 08-300 Sokołów
Podlaski, ul. Kolejowa 8b” z dopiskiem „KONKURS – Szkoła przyszłości”. Wraz z odpowiedzią prosimy
o podanie: imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania, numeru telefonu, numeru paragonu oraz zgodę
na publikację pracy konkursowej w materiałach reklamowych firmy Topaz. W przypadku posiadaczy Karty

Stałego Klienta, prosimy również o podanie numeru KSK oraz numeru telefonu kontaktowego. Niepełne
zgłoszenia nie będą uwzględniane.
2.3

Zakup Produktów Promocyjnych przed lub po terminie wskazanym w punkcie 2.1 zdanie pierwsze, nie
uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie. Data na dowodzie zakupu (paragonie) nie może być
późniejsza niż dzień dokonania Zgłoszenia. W przypadku, gdy dowód zakupu (paragon) ma datę
tożsamą z datą dokonania Zgłoszenia, godzina dokonania zakupu nie może być późniejsza niż godzina
dokonania Zgłoszenia.

3.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:

3.1.

Organizator zamieści na stronie www.topaz24.pl, na plakatach we wszystkich punktach sprzedaży
organizatora biorących udział w akcji oraz w cotygodniowej gazetce promocyjnej organizatora
ogłoszenia o Konkursie, o których mowa w pkt 2.1 powyżej, informacje o zasadach Konkursu,
nagrodach, oraz ramach czasowych Konkursu.

3.2.

Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie danych podanych w treści
wiadomości elektronicznej przesłanej na adres mailowy konkurs@topaz24.pl bądź poprzez formularz
ONLINE na stronie www.topaz24.pl bądź przesłanych listownie na adres: „Topaz, 08-300 Sokołów
Podlaski, ul. Kolejowa 8b” z dopiskiem „KONKURS – Szkoła przyszłości”. Konkurs będzie składał
się z jednego etapu.

3.3.

Konkurs polegać będzie na wykonaniu zadania konkursowego opisanego w ogłoszeniu o Konkursie,
przesłanego na adres poczty elektronicznej konkurs@topaz24.pl bądź poprzez formularz ONLINE na
stronie www.topaz24.pl bądź listownie na adres: „Topaz, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 8b” z
dopiskiem „KONKURS – Szkoła przyszłości” (dalej: „Zgłoszenie”). Komisja Konkursowa wybierze
najciekawsze i najbardziej pomysłowe Zgłoszenia do Konkursu. Nie ma znaczenia kolejność
przesyłania Zgłoszeń.

3.4.

Wraz z wysłaniem Zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi zgody do wykorzystywania treści
Zgłoszenia

w

celu przeprowadzenia

Konkursu i

oceny

Zgłoszenia. Uczestnik, wysyłając

Organizatorowi Zgłoszenie, ponosi odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych
i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich oraz udziela Organizatorowi zgody do
wykorzystywania treści zgłoszenia w materiałach promocyjnych TOPAZ.
3.5.

Do Zgłoszenia przesłanego przez Uczestnika muszą przysługiwać Uczestnikowi wszelkie prawa
własności intelektualnej,

w

szczególności

wyłączne

prawa

autorskie,

w tym umożliwiające

reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie. Zgłoszenie nie może naruszać praw autorskich bądź
innych praw lub dóbr prawnie chronionych osób trzecich, a także musi być efektem osobistej
działalności Uczestnika uprzednio nigdzie nie opublikowanym.
3.6.

Uczestnik ma w każdym momencie możliwość wycofania zgody na rozpowszechnianie jego prac w
materiałach reklamowych TOPAZ. W przypadku, kiedy uczestnik jest Laureatem Konkursu, w
momencie wycofania zgody przepada jego prawo do nagrody.

3.7.

W przypadku wątpliwości co do autorstwa pracy, Organizator Konkursu ma prawo odrzucić zgłoszenie.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieinformowania Uczestnika o przyczynach odrzucenia
zgłoszenia.

3.8.

Wybrani przez Komisję Konkursową zwycięzcy w liczbie 34 osób (dalej: „Laureaci”) zostaną
poinformowani telefonicznie o wygranej w ciągu 10 dni od zakończenia zbierania Zgłoszeń.

3.9.

W momencie, w którym komisji konkursowej nie uda się połączyć telefonicznie z wybranym laureatem
po dokonaniu 3 prób takiego połącznia, komisja konkursowa wybiera kolejną osobę z listy rezerwowej,
która pełnoprawnie staje się wówczas laureatem konkursu.

3.10.

Nagrody wskazane w pkt. 1.6 zostaną przyznane po spełnieniu warunków określonych w niniejszym
Regulaminie w tym warunku, o którym mowa w pkt 4.3 poniżej, jeśli dotyczy.

3.11.

Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, jednak może wygrać tylko jedną
nagrodę, niezależnie od ilości swoich zgłoszeń. Laureaci będą identyfikowani za pomocą imienia,
nazwiska jak i numeru telefonu, na który organizator będzie kontaktował się ze zwycięzcą /
zwyciężczynią celem poinformowania o wynikach konkursu. W celu uniknięcia wątpliwości, ta sama
osoba posługująca się różnymi adresami / telefonami / imionami / nazwiskami może być laureatem
tylko jednej nagrody.

3.10.1. W przypadku ujawnienia naruszenia postanowień z punktu 3.10. Organizator może zdyskwalifikować
Uczestnika, który nie dotrzymał warunków Zgłoszenia lub co do którego zachodzą jakiekolwiek
wątpliwości odnośnie dotrzymania warunków Zgłoszenia do Konkursu.

4.
4.1.

PRZYZNAWANIE NAGRÓD:
Laureaci wyłonieni w konkursie zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3
powiadomieni w terminie najpóźniej do dnia 10.10.2020 r.

4.2.

Po rozstrzygnięciu Konkursu i wydaniu nagród wszelkie korzyści i ciężary związane z Nagrodami
przechodzą na osobę Laureata.

4.2.

Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie dowodu osobistego oraz paragonu, tj. dowodu zakupu.

4.3.

Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
Odpowiednia kwota od wartości nagrody głównej, tj. 10% od wartości nagrody, której wartość
przekracza 760,00 zł brutto, zostanie pobrana i przekazana przez Organizatora do właściwego
Urzędu Skarbowego celem uiszczenia podatku od nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Laureat, w razie zaistnienia takiej konieczności, przy odbiorze nagrody może zostać poproszony o
podanie uzupełniających danych osobowych niezbędnych w celu uiszczenia właściwej kwoty podatku
przez Organizatora, tj. nr PESEL lub adresu zamieszkania.

4.4.

Nagrody dla poszczególnych laureatów zostaną przekazane do dowolnie wybranego przez
Laureata punktu handlowego TOPAZ. Laureat, który w ww. dniu nie odbierze nagrody osobiście,
jest zobowiązany do odbioru nagrody najpóźniej w terminie 21 dni od dnia przekazania nagrody do
dowolnie wybranego przez Laureata punktu handlowego Topaz.

4.5.

W przypadku nie podjęcia przez Laureata nagrody w terminie 21 dni od dnia postawienia jej do
dyspozycji Laureata, prawo do nagrody wygasa.

4.6.

Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

4.7.

Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

4.8.

W odniesieniu do nagród o charakterze uprawnienia do otrzymania świadczenia (np. kupon na
realizację usługi, zabiegu, zaproszenie itp.) nagrodę stanowi kupon imienny.

5.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1.

Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie
30 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. do dnia 10.11.2020 r. (na adres Organizatora:
P.H.U.”TOPAZ” Zbigniew Paczóski ul. Kolejowa 8 B 08-300 Sokołów Podlaski z dopiskiem o treści:
Reklamacja – Konkurs "Szkoła przyszłości"). Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje
data stempla pocztowego.

5.2.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.3.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez
Organizatora.

5.4.

Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.5.

Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.6.

Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany w reklamacji.

6.
6.1.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest P.H.U.
”TOPAZ” Zbigniew Paczóski z siedzibą w Sokołowie Podlaskim ul. Kolejowa 8B, 08-300 Sokołów
Podlaski.

6.2.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r, poz. 922). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w
celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją Nagród, prowadzeniem
sprawozdawczości finansowej, w tym uiszczeniem właściwego podatku, a także rozpatrzeniem
ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne dla
realizacji Konkursu (w tym otrzymania Nagrody, uiszczenia kwoty podatku i rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji). Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do
danych oraz prawo ich poprawiania.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – lista produktów,
których zakup uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie:

Mus Owolovo 200g Jabłkowy
Mus Owolovo 200g Jabłkowo-Truskawkowy
Mus Owolovo 200g Jabłkowo-Morelowy
Mus Owolovo 200g Jabłkowo-Brzoskwiniowy
Mus Owolovo 200g Jabłkowy Eko
Danonki 70g Pouch Wanilia
Danonki 70g Pouch Truskawka
Serek Danio 140g Brzoskwiniowy
Serek Danio 140g Truskawkowy
Serek Danio 140g Waniliowy
Serek Danio 140g Malinowy
Serek Danio 140g Jagodowy
Serek Danio 4x140g Waniliowy
Jogurt Gratka 115g Truskawkowy
Jogurt Gratka 4x115g Truskawkowy
Jogurt Zakręcony Mix 115g Waniliowy
Ciastko Milk Burger 35g Mleko-Miód
Ciastko Milk Burger 35g Mleko-Kakao
Napój Alpro 1L Owsiany
Napój Alpro 1L Kokosowy z dodatkiem ryżu
Napój Alpro 1L Migdałowy
Jogurt Fantasia 100g Kulki
Jogurt Fantasia 104g Czekolada mleczna Wedel
Jogurt Fantasia 106g Płatki czekoladowe
Jogurt Fantasia 106g Gwiazdki czekoladowe
Jogurt Fantasia 100g Z mleczną czekoladą
Jogurt Fantasia 122g Malina
Jogurt Fantasia 122g Mandarynka
Jogurt Fantasia 122g Truskawka
Jogurt Fantasia 122g Jagoda
Jogurt Fantasia 122g Wiśnia

Jogurt Fantasia 122g Płynny karmel
Jogurt Fantasia 99g Chrupiący słony karmel
Baton Kit Kat 40g Chunky
Baton Kit Kat 42g Peanut Butter
Baton Lion 40g Black White
Baton Lion 30g Wild Peanut
Baton Lion 42g Standard
Wafel Princessa 30,5g Intense White Coconut
Wafel Princessa 41g Klasyczna
Wafel Princessa 33g Zebra
Wafel Princessa 46g Longa mleczna
Wafel Princessa 46g Longa orzechowa
Wafel Princessa 46g Longa kokosowa

