OBJAŚNIENIE DO REGULAMINU KONKURSU
„Beztroska zaczyna się z Viscoplast”
Niniejszym, w celu usunięcia jakichkolwiek wątpliwości mogących powstać na gruncie regulaminu
konkursu pn. „Beztroska zaczyna się z Viscoplast” (dalej: Konkursu) Organizator wyjaśnia, że treść §2 ust.
6 regulaminu Konkursu, należy rozumieć w ten sposób, że każdy Uczestnik może wysłać w ramach
Konkursu dowolną ilość Zgłoszeń, pod warunkiem, że odrębnie dla każdego Zgłoszenia spełni łącznie
warunki opisane w § 2 ust. 2 Regulaminu. Jeden dowód zakupu uprawnia do przesłania jednego Zgłoszenia
w Konkursie, nawet jeśli dokumentuje zakup wielokrotności dwóch opakowań Produktów (np. czterech,
sześciu itp.). Na podstawie jednego Zgłoszenia Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę danego rodzaju
(kategorii), spośród wskazanych w § 4 ust. 1 Regulaminu. Uczestnik zobowiązany jest zachować do końca
trwania Konkursu wszystkie oryginały dowodu zakupów Produktów na wypadek, gdyby Organizator
podjął uzasadnione wątpliwości co do zgodności postępowania z Regulaminem.
Jednocześnie, w nawiązaniu do ww. objaśnień, Organizator postanawia wydać aneks do regulaminu
Konkursu o następującej treści:
ANEKS NR 1
DO REGULAMINU KONKURSU
„Beztroska zaczyna się z Viscoplast”

Organizator Konkursu, biorąc pod uwagę postanowienia jego Regulaminu, w tym zwłaszcza § 9 ust. 3.
Regulaminu, postanawia wydać aneks do Regulaminu doprecyzowujący postanowienia związane z
zasadami przyznawania nagród w Konkursie.
§ 1.
ZMIANA POSTANOWIEŃ REGULAMINU
Zmianie ulega treść § 2 ust. 6.Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Każdy Uczestnik może wysłać w ramach Konkursu dowolną ilość Zgłoszeń, pod warunkiem, że odrębnie
dla każdego Zgłoszenia spełni łącznie warunki opisane w § 2 ust. 2 Regulaminu. Jeden dowód zakupu
uprawnia do przesłania jednego Zgłoszenia w Konkursie, nawet jeśli dokumentuje zakup wielokrotności
dwóch opakowań Produktów (np. czterech, sześciu itp.). Na podstawie jednego Zgłoszenia Uczestnik może
otrzymać tylko jedną nagrodę danego rodzaju (kategorii), spośród wskazanych w § 4 ust. 1 Regulaminu.
Uczestnik zobowiązany jest zachować do końca trwania Konkursu wszystkie oryginały dowodu zakupów
Produktów na wypadek, gdyby Organizator podjął uzasadnione wątpliwości co do zgodności postępowania
z Regulaminem.”
§ 2.
POSTANOWIENIA POZOSTAŁE
1. Wszelkie pozostałe postanowienia Regulaminu Konkursu pozostają bez zmian. W zakresie
nieuregulowanym powyżej postanowienia Regulaminu Konkursu stosuje się odpowiednio.
2. Pojęciom pisanym wielką literą, a niezdefiniowanym odrębnie w aneksie, należy przydawać znaczenie,
jakie zostało im nadane w Regulaminie.
3. Aneks wchodzi w życie od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Konkursu.

Regulamin Konkursu
„Beztroska zaczyna się z Viscoplast”

§1. Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem konkursu pod nazwą „Beztroska zaczyna się z Viscoplast” (dalej: Konkurs) jest
Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, kod poczt. 60-623, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000125373, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00
złotych, NIP 779-21-83-071, REGON 634370884 (dalej: Organizatorem).
2. Konkurs organizowany jest na zlecenie i w celu promocji produktów 3M Poland Sp. z o.o. z siedzibą
w Kajetanach, Al. Katowicka 119, 05-830 Nadarzyn, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000014836, której kapitał zakładowy wynosi 41.634.480,00 złotych NIP: 527-02-04-212, REGON
012086877 (dalej: 3M).
3. Informacje o Konkursie wraz z niniejszym Regulaminem dostępne są w siedzibie Organizatora oraz
na stronie internetowej pod adresem www.beztroskazviscoplast.pl.
4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej:
Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Okres sprzedaży promocyjnej oraz przyjmowania zgłoszeń do Konkursu trwa od dnia 17.06.2019
r. do 30.06.2019 r. (dalej: Okres trwania Konkursu). Czynności związane z wydawaniem nagród
oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji w Konkursie zakończą się do dnia 09.09.2019 r.
6. Konkurs prowadzony jest w sklepach sieci „Biedronka” na całym obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej (dalej: Sklepy Biedronka).
7. Regulamin stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Konkurs jest
przeprowadzany.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby świadczące pracę lub stałe usługi na podstawie umów
cywilnoprawnych na rzecz Organizatora oraz 3M, jak również członkowie najbliższych rodzin w/w
pracowników i współpracowników, tj. ich małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo,
wstępni, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Niniejsze ograniczenie nie
dotyczy pracowników Jeronimo Martins Polska S.A. oraz rodzin tych pracowników, z wyłączeniem
pracowników Działu Marketingu Jeronimo Martins Polska S.A. oraz ich rodzin, którzy nie mogą
brać udziału w Konkursie.
9. Produktami, których zakup uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie są wybrane produkty marki
„Viscoplast” dostępne w sprzedaży detalicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Sklepach
Biedronka (dalej: Produkty). Lista Produktów określona jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.
10. W Konkursie biorą udział wyłącznie Produkty zakupione w Sklepach Biedronka w Okresie trwania
Konkursu. Zakup Produktów objętych Konkursem przed lub po upływie Okresu trwania Konkursu
oraz w innych punktach sprzedaży niż w Sklepach Biedronka nie uprawnia do wzięcia udziału w
Konkursie.
11. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i
akceptuje jego treść.
§2. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1.

Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która na
warunkach wskazanych w Regulaminie dokona zakupu Produktów dla celów niezwiązanych z
prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tzn. jako konsument w rozumieniu art. 221
Kodeksu cywilnego).

2.

3.

Aby wziąć udział w Konkursie, należy w Okresie trwania Konkursu dokonać zgłoszenia do Konkursu
(dalej: Zgłoszenie), tj. spełnić łącznie następujące warunki:
a)
zakupić w Sklepie Biedronka jednorazowo (tzn. stwierdzone na jednym paragonie fiskalnym
lub na jednej fakturze VAT wystawionej osobie fizycznej nieprowadzącej działalności
gospodarczej, tj. bez numeru NIP - tzw. „faktura konsumencka”) co najmniej dwa
opakowania Produktów;
b)
wykonać zadanie konkursowe polegające na wykonaniu zdjęcia, które przedstawia, w jaki
sposób Produkty Viscoplast towarzyszą ci na co dzień, przy czym praca konkursowa
powinna spełniać wymagania określone w § 2 ust. 8 Regulaminu (dalej: Praca Konkursowa);
c)
zgłosić się do Konkursu za pośrednictwem formularza konkursowego znajdującego się na
stronie www.beztroskazviscoplast.pl (dalej: Formularz konkursowy);
d)
zachować oryginał dowodu zakupu Produktów dokonanych zgodnie z §2 ust. 2 ppkt a)
Regulaminu, przy czym data na dowodzie zakupu musi być wcześniejsza bądź taka sama jak
data, w której została przesłana Praca Konkursowa.
Prawidłowo wypełniony formularz konkursowy wymaga podania następujących informacji:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer dowodu zakupu oraz datę jego wystawienia,
d) załączenie wykonanego zdjęcia (Pracy konkursowej)
e) oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacją jego treści.
W przypadku paragonu fiskalnego, numer dowodu zakupu, o którym mowa w ust. 3 ppkc)
Regulaminu znajduje się w górnej części paragonu fiskalnego, nad listą produktów (Formularz
konkursowy zawiera wizualizację, na której zaznaczono numer dowodu zakupu w rozumieniu
Regulaminu).

4.

5.

6.

7.

Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że jest autorem wszelkich utworów w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które mogły powstać w związku z
jego udziałem w Konkursie, a utwory te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego
prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz że jego autorskie prawa
majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. W
przypadku, gdy zdjęcie (Praca konkursowa) przedstawia również wizerunek osób trzecich,
Uczestnik oświadcza, że uzyskał zgodę tych osób na wykorzystanie i rozpowszechnianie ich
wizerunku w taki sposób.
Przez cały czas trwania Konkursu, a także po jego zakończeniu do dnia 09.09.2019 r. Uczestnik jest
zobowiązany zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT wystawioną osobie fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej – bez NIP nabywcy) dokumentujący dokonanie zakupu
co najmniej 2 Produktów w Sklepie Biedronka, z czytelnym wydrukiem daty i godziny oraz pozycji
na dowodzie zakupu, odpowiadającej zakupionym Produktom.
Każdy Uczestnik może wysłać w ramach Konkursu dowolną ilość Zgłoszeń, pod warunkiem, że
odrębnie dla każdego Zgłoszenia spełni łącznie warunki opisane w § 2 ust. 2 Regulaminu. Jeden
dowód zakupu uprawnia do przesłania jednego Zgłoszenia w Konkursie, nawet jeśli dokumentuje
zakup wielokrotności dwóch opakowań Produktów (np. czterech, sześciu itp.). Na podstawie
jednego Zgłoszenia Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. Uczestnik zobowiązany jest
zachować do końca trwania Konkursu wszystkie oryginały dowodu zakupów Produktów na
wypadek, gdyby Organizator podjął uzasadnione wątpliwości co do zgodności postępowania z
Regulaminem.
Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Konkursie może korzystać wyłącznie z jednego
adresu e-mail. W ramach udziału w Konkursie z jednego adresu e-mail nie może korzystać więcej
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9.

niż jeden Uczestnik. Jako adres e-mail właściwy dla danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten
adres e-mail, z którego zostało wysłane pierwsze Zgłoszenie danego Uczestnika. Każdy adres email traktowany jest w Konkursie jako odrębny Uczestnik. Zgłoszenie udziału w Konkursie przez
tego samego Uczestnika z wykorzystaniem innego adresu e-mail, a także zgłoszenie udziału w
Konkursie przez dwóch lub więcej Uczestników z wykorzystaniem tego samego adresu e-mail,
stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą wykluczenia danej osoby z udziału w
Konkursie i pozbawienia jej prawa do nagrody.
Praca Konkursowa powinna spełniać następujące warunki:
a) nie może zawierać, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub przyjętymi za
obowiązujące normami obyczajowymi;
b) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw
autorskich;
c) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem
treści reklamowych dotyczących marki „Viscoplast” i firmy 3M;
d) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
e) nie może być przerabiana ani modyfikowana przy użyciu jakiegokolwiek programu
komputerowego służącego do obróbki zdjęć;
f) nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu.
W przypadku, gdy Organizator podejmie wątpliwość co do autentyczności przesłanej Pracy
Konkursowej lub jej zgodności w ww. warunkami, może pominąć takie zgłoszenie przy
przyznawaniu nagród w Konkursie.
W przypadku powzięcia wątpliwości, czy Uczestnik spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie,
Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające mające na celu usunięcie ww.
wątpliwości. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie,
podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do
prawidłowego uczestnictwa w Promocji. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub
nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym
wygaśnięciem prawa do nagrody. Na czas trwania postępowania wyjaśniającego Organizator
może podjąć decyzję o zawieszeniu dalszego udziału Uczestnika w Konkursie.
§3. Komisja Konkursowa

1.

2.

W celu wyłonienia laureatów oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem
Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową (dalej: Komisja). Komisja składać się będzie z
przedstawicieli Organizatora oraz 3M (w skład Komisji nie będą wchodzili przedstawiciele
Jeronimo Martins Polska S.A.).
Komisja dokona wyboru najciekawszych Prac Konkursowych (kolejność wpływu Zgłoszeń nie ma
znaczenia). Komisja oceniać będzie Prace Konkursowe według własnego uznania, biorąc pod
uwagę przede wszystkim oryginalność i kreatywność nadesłanych Prac Konkursowych, a także
zgodność z obowiązującymi zasadami poprawności językowej oraz związek z tematyką zdania
konkursowego.
§4. Nagrody w Konkursie

1.

Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są:
a) 1 (słownie: jedna) nagroda główna, którą stanowi najem kampera na okres 7 dni w
wypożyczalni „CarGo! Rent a Car” o wartości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 556 zł, która zostanie potrącona
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przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego (zgodnie z § 5 ust. 10
Regulaminu) (dalej: Nagroda Główna);
b) 40 (słownie: czterdzieści) nagród II stopnia, przy czym jedną nagrodę II stopnia stanowi aparat
fotograficzny FUJIFILM Instax Mini 9 o wartości jednostkowej 250,00 zł brutto (słownie:
dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w
wysokości 28 zł, która zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie
podatku dochodowego (zgodnie z § 5 ust. 10 Regulaminu) (dalej: Nagroda II Stopnia);
c) 280 (słownie: dwieście osiemdziesiąt) nagród III stopnia, przy czym jedną nagrodę III stopnia
stanowi ręcznik plażowy o wartości jednostkowej 39,99 zł (słownie: trzydzieści dziewięć
złotych 99/100) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 4 zł, która zostanie
potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego (zgodnie z
§ 5 ust. 10 Regulaminu) (dalej: Nagroda III Stopnia).
Szczegółowe zasady realizacji Nagrody Głównej określa załącznik nr 3 do Regulaminu oraz
dokumenty dotyczące warunków świadczenia usług wypożyczalni „CarGo! Rent a Car” dostępne
na stronie www.cargo-group.pl, z którymi Uczestnik zobowiązany jest się zapoznać przed
przystąpieniem do realizacji Nagrody Głównej.
Łączna wartość nagród przewidzianych do wydania w Konkursie wynosi 28.993,30 zł (słownie:
dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 20/100) brutto.
§5. Przyznawanie Nagród

1.

2.

3.

4.

5.

Laureaci poszczególnych nagród zostaną wyłonieni przez Komisję, zgodnie z następującymi
zasadami:
a. za każdy dzień Okresu trwania Konkursu, Komisja wybierze 20 Laureatów Nagród III Stopnia
spośród Zgłoszeń przesłanych w tym dniu;
b. po zakończeniu danego tygodnia Okresu trwania Konkursu, Komisja wybierze 20 Laureatów
Nagród II Stopnia spośród wszystkich Zgłoszeń nadesłanych w tym tygodniu;
c. po zakończeniu Okresu trwania Konkursu, Komisja wybierze jednego Laureata
podstawowego Nagrody Głównej oraz jednego Laureata rezerwowego Nagrody Głównej
spośród wszystkich Zgłoszeń, które zostały nadesłane w Konkursie.
Laureaci Nagród III Stopnia będą wybierani w najbliższy dzień roboczy, następujący po
zakończeniu danego dniu Okresu trwania Konkursu. Oznacza to, że w przypadku zgłoszeń
nadesłanych w piątek, dni weekendowe (tj. sobotę i niedzielę) oraz również w dni ustawowo
wolne od pracy (20 czerwca 2019), Komisja wybierze Laureatów Nagród III Stopnia, odrębnie za
każdy z tych dni, w najbliższy poniedziałek, tj. 24 czerwca oraz 1 lipca 2019 r. Laureaci Nagród II
Stopnia oraz Nagrody Głównej zostaną wybrani w najbliższy dzień roboczy, następujący po
zakończeniu danego tygodnia Okresu trwania Konkursu.
W przypadku, gdy spośród przesłanych w Konkursie Zgłoszeń nie będzie możliwe wyłonienie liczby
zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania nagród (np. z uwagi na zbyt niską
liczbę zgłoszeń lub ich niedostateczną jakość w świetle kryteriów wskazanych w § 3 ust. 2
Regulaminu), może zostać przyznana niższa liczba nagród.
W przypadku, gdy Uczestnicy nadeślą identyczne lub istotnie podobne zgłoszenia (Prace
Konkursowe), które mogłyby zostać wybrane jako zwycięskie, nagroda zostanie przyznana temu
Uczestnikowi, którego Praca konkursowa została przesłana do Organizatora jako pierwsza. Nie
wyklucza to jednak prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody do dochodzenia autorstwa
swojej odpowiedzi przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.
Laureaci nagród powiadomieni zostaną o wygranej wiadomością wysłaną na adres e-mail, z
którego zostało przesłane Zgłoszenie, w ciągu 3 dni roboczych od dnia wyłonienia przez Komisję.
W treści wiadomości e-mail Uczestnik otrzyma instrukcję, jak odebrać nagrodę. W związku z
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powyższym, Uczestnicy zobowiązani są bieżąco monitorować zawartość swoich skrzynek
mailowych, w tym również folderu SPAM. Laureat rezerwowy Nagrody Głównej zostanie
powiadomiony o prawie do otrzymania Nagrody Głównej dopiero w sytuacji, kiedy Laureat
podstawowy dla Nagrody Głównej nie spełni wszystkich warunków jej otrzymania.
Każdy laureat w ciągu 5 dniu roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail z informacją o
wygranej powinien wysłać na adres Organizatora (Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w
Poznaniu, ul. Góralska 3, kod poczt. 60-623) listem poleconym pismo zawierające następujące
dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres email, z którego dokonano Zgłoszenia,
c) numer telefonu (aby umożliwić kurierowi kontakt z laureatem w celu doręczenia nagrody),
d) adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ulica, numer domu, numer
mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),
e) oryginał dowodu zakupu Produktów.
O zachowaniu terminu do przesłania ww. zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego (data
nadania listu poleconego), jednak powinno ono wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu
7 dni kalendarzowych od dnia jego nadania.
Oryginał dowodu zakupu Produktów, pod rygorem uznania, że nie stanowi dowodu zakupu
Produktów objętych Konkursem, nie może:
a) nosić znamion przeróbek, podskrobań, lub innych ingerencji w jego treść,
b) być zniszczony, a w szczególności nie może być naruszona jego integralność,
c) być nieczytelny w całości lub części,
d) być wystawiony w późniejszym czasie, niż data przesłania Zgłoszenia,
e) być wystawiony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Po zweryfikowaniu przez Organizatora danych wymienionych w § 5 ust. 6 ppkt a)-d) na Stronie
Internetowej Konkursu, do dnia 5 sierpnia 2019 r. zostanie zamieszczona ostateczna lista
Laureatów poszczególnych nagród, zawierająca imię i pierwszą literę nazwiska.
Jeżeli ani Laureat podstawowy ani Laureat rezerwowy nie zostaną pozytywnie zweryfikowani
przez Organizatora, dana nagroda pozostanie jego własnością.
W związku z przyznaniem nagrody Uczestnikowi przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku
podatkowego. W takim przypadku, dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w § 4 ust. 1 ppkt
a)-c) Regulaminu, nie zostanie wypłacona nagrodzonemu Uczestnikowi, lecz potrącona przez
Organizatora jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy od łącznej wartości nagrody, zgodnie z
art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Nagrody II Stopnia oraz Nagrody III Stopnia wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską do
poszczególnych laureatów na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata
odpowiednio w piśmie zgodnym z § 5 ust. 6 ppkt d) Regulaminu. Wysyłka nastąpi nie później niż
do 19 sierpnia 2019 r. Szczegóły dotyczące wydania i realizacji Nagrody Głównej Organizator ustali
indywidualnie z Laureatem.
Odbiór Nagrody II Stopnia lub Nagrody III Stopnia Laureat pokwituje swoim podpisem. Doręczenie
nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez Laureata i podpisanie
potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody. Laureat obowiązany jest
informować Organizatora o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania. Brak wypełnienia
powyższego obowiązku może uniemożliwić Organizatorowi wydanie nagrody Laureatowi. W
przypadku nie odebrania przez Laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia pozostawienia jej do
dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną, ani
nagrody innego rodzaju.

14. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagród.
15. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie maksymalnie trzy nagrody – jedną Nagrodę Główną,
jedną Nagrodę II Stopnia i jedną Nagrodę III Stopnia, z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 Regulaminu.
16. Nagrody, które nie zostaną wydane w Konkursie pozostają własnością Organizatora.
§6. Prawa autorskie
1. Nadesłana Praca Konkursowa nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w
szczególności autorskich praw majątkowych ani osobistych oraz dóbr osobistych innych osób.
2. Do Pracy Konkursowej wysłanej przez Uczestnika muszą przysługiwać wyłączne prawa autorskie
majątkowe i osobiste, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i
publikowanie oraz Praca Konkursowa nie może naruszać praw autorskich bądź innych praw czy
dóbr prawnie chronionych osób trzecich, jest efektem osobistej działalności Uczestnika i nie
została uprzednio nigdzie opublikowana.
§7. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest 3M Poland spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Al. Katowicka 119, 05-830 Nadarzyn. Dane przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia Konkursu pn. „Beztroska zaczyna się z Viscoplast”.
2. W celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wydawaniem nagród i rozpatrywaniem
reklamacji administratorem danych osobowych jest Albedo Marketing spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań.
3. Przetwarzanie danych odbywa się na tej podstawie, że jest to niezbędne dla wykonania
zobowiązań Organizatora wynikających z przeprowadzania Konkursu.
4. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia
Konkursu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.
§8. Postępowanie Reklamacyjne
1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa
odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące
konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora
wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie do
dnia 02.09.2019 r. w formie pisemnej na adres Organizatora Albedo Marketing sp. o. o. z siedzibą
w Poznaniu, ul. Góralska 3, kod poczt. 60-623, z dopiskiem na kopercie o treści: „Reklamacja –
Konkurs Biedronka” lub w formie wiadomości email na adres poczty elektronicznej:
beztroskazviscoplast@albedomarketing.pl, z tematem o treści: „Reklamacja – Konkurs
Biedronka”. Reklamacje dostarczone po dniu 02.09.2019 r. nie będą brane pod uwagę.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i adres e-mail, z którego dokonano
Zgłoszenia, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się
przez Organizatora.
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od
dnia jej doręczenia lub przesłania pocztą elektroniczną. Decyzje w przedmiocie reklamacji są
ostateczne i wiążące.
5. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez
Uczestnika. Organizator może ponadto powiadomić Uczestnika o decyzji telefonicznie lub za
pomocą poczty elektronicznej.

§9. Postanowienia Końcowe
1. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator
uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia
z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:
a) biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych;
b) prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w
interesy osób trzecich;
c) prowadzą jakichkolwiek działań, które mają na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń
lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego
potwierdzającego ww. przypuszczenie.
2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora i 3M z tytułu niezgodności
z prawdą oświadczenia określonego w § 2 ust. 3 Regulaminu i zobowiązany jest zwolnić
Organizatora i 3M od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w
szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z
roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, a także naprawić szkody i
zwrócić koszty poniesione przez Organizatora lub 3M w związku z takimi roszczeniami osób
trzecich.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie
trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych
przez Uczestników Konkursu. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni
poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie internetowej www.beztroskazviscoplast.pl
4. Na potrzeby Regulaminu za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.
5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika
na osobę trzecią. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez
pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora.
6. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których
wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

ZAŁĄCZNIK 1
LISTA PRODUKTÓW OBJĘTYCH KONKURSEM
NAZWA ARTYKUŁU
Prestovis P plaster trad.z opatr. 1mx6cm
Viscoplast Uniwersalny plaster zestaw
ZESTAW WODOODPORNY
Wrazliwa skóra
Elastyczny 1x6

Zestaw Sportowy Mix 15 szt.
Viscoplast Trolle
Viscoplast Kraina Lodu
Viscoplast Mini Apteczka (Traypack)
Wodoodporny Plus
Mix Plastrów na stopę
SUPERMOCNY PRESTOVIS PLUS 1X8
POLOPOR 5MX25MM (CHC)
KOMPRESY JALOWE 17N / 8W / 5X5 3SZT
Opatrunek Wodoodporny TEGADERM+PAD 6X10CM 3/PACK
Opatrunek Włókninowy 5X7,2CM 5/PACK
POLOVIS PLUS 5M X 50MM 12RLS/PCK
VISCOPLAST Paski do zamykania ran STERI-STR 6MMX75MM CIEL

ZAŁĄCZNIK 2
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
I.

Jak 3M Poland Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe:
1.

2.

3.

Administratorem Państwa danych osobowych jest 3M Poland sp. z o.o. z siedzibą w
Kajetanach, Al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000014836, NIP 527 020 42 12, REGON 012086877 zgodnie
z zgodnie z Polityką Prywatności 3M: 3m.pl/polityka-prywatnosci, („3M”).
Cele i podstawa przetwarzania: Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez 3M w celu
wzięcia udziału w konkursie pn. „Beztroska zaczyna się z Viscoplast” („Konkurs”) - w związku
z realizacją zawartej z Uczestnikiem umowy, w tym ewentualnego rozparzenia reklamacji, z
wyłączeniem reklamacji dotyczących procesu wydania nagród lub nagród wydanych
Uczestnikowi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) zgodnie z postanowieniami Polityki
Prywatności 3M: 3m.pl/polityka-prywatnosci.
Okres przechowywania: przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w
Konkursie. Okres ten trwa do końca roku, w którym upłynie 6 lat od powstania roszczeń. W
przypadku zgłoszenia roszczenia przez Uczestnika, okres przechowywania i przetwarzania
jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia
roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem. W każdym przypadku dane będą
przechowywane w celach związanych z rozliczalnością ich przetwarzania, do czego
administrator jest zobligowany przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej
niż 5 lat od zakończenia innych czynności przetwarzania danych.

4.

5.

6.

7.
8.

II.

Odbiorcy danych: 3M może udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim, w tym
podmiotom mającym siedzibę w innych krajach zgodnie z postanowieniami Polityki
Prywatności 3M: 3m.pl/polityka-prywatnosci.
Prawo do skargi: każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Uczestnika narusza przepisy RODO.
Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili, każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Uczestnika na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. 3M przestanie przetwarzać dane Uczestnika w
tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla 3M
ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności
Uczestnika, lub dane będą 3M niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
Pytania dotyczące sposobu przetwarzania przez 3M danych osobowych prosimy kierować do
europejskiego inspektora ochrony danych 3M na adres: e-mail: DPO_EU@mmm.com.
Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez 3M znajdują się w
Polityce Prywatności 3M: 3m.pl/polityka-prywatnosci.

Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu – Albedo Marketing Sp. z
o.o.

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu w zakresie, w jakim są one
przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wydawaniem nagród
(rozliczenie podatku dochodowego) oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji
dotyczących procesu wydania nagród bądź wydanych nagród jest podmiot, na który nakładane
są ww. obowiązki prawne, czyli organizator Konkursu – Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu przy ul. Góralskiej 3, 60-623 Poznań.
2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z Albedo Marketing Sp. z o.o., napisz e-mail na
adres: dane@albedomarketing.pl lub prześlij list na adres „Albedo Marketing”, ul. Góralska 3,
60-623 Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe”. W Albedo Marketing Sp. z o.o. powołaliśmy
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Osobą odpowiedzialną za sprawowanie tej funkcji
jest Robert Stupczyński. Adres kontaktowy do naszego Inspektora to:
iod@albedomarketing.pl.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowujemy przez okres przedawnienia roszczeń
wynikających z udziału w Konkursie. Okres ten trwa do końca roku, w którym upłynie 6 lat od
powstania roszczeń. W przypadku zgłoszenia roszczenia przez Uczestnika, okres
przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie
to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem. W
każdym przypadku dane będą przechowywane w celach związanych z rozliczalnością ich
przetwarzania, do czego administrator jest zobligowany przepisami o ochronie danych
osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat od zakończenia innych czynności przetwarzania danych.
4. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w
dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;

5.

6.

III.

b) prawo do poprawiania danych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do żądania usunięcia danych
Aby skorzystać z ww. uprawnień, skontaktuj się z administratorem poprzez e-mail na adres:
dane@albedomarketing.pl lub iod@albedomarketing.pl lub poprzez list na adres „Albedo
Marketing”, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe”.
Na powyższe dane możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja, z którą się
spotkasz będzie budziła Twoje obawy odnośnie tego, czy na pewno jest zgodna z przepisami,
czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na
Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.
Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych
osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru. W ramach
wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać
jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć
bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych wówczas, gdy przetwarzamy Twoje dane na
podstawie naszego uzasadnionego interesu. Sprzeciw możesz zgłosić poprzez kontakt z
administratorem poprzez e-mail na adres:: dane@albedomarketing.pl albo poprzez list na
adres „Albedo Marketing”, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe”.
Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej
Konkursu – www.beztroskazviscoplast.pl

1. Dane użytkowników, którzy jedynie kontaktują się z nami za pośrednictwem formularza
kontaktowego na stronie są przetwarzane w celu w celu kontaktu z Tobą i udzielenia
odpowiedzi na Twoją wiadomość. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się dlatego, że
mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby odpowiadać na przesyłane do nas wiadomości.
2. Zbieramy również informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z ww. strony, w tym Twój
numer IP oraz informacje o urządzeniu, z którego korzystasz (np. przeglądarka, rozdzielczość
ekranu), jeżeli wyrazisz zgodę na używanie plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki
tekstowe powszechnie stosowane w Internecie, przechowywane na Twoim urządzeniu. Dzięki
plikom cookies możemy:
a. lepiej prezentować Tobie nasze treści – sprawdzamy, jakie komunikaty z naszej strony
były już Tobie prezentowane, aby ich nie powtarzać oraz prezentować treści, które
bardziej pasują do Twoich zainteresowań;
b. dbać o sprawne oraz bezpieczne działanie naszej strony – zabezpieczamy ją np. przed
działaniem robotów (programów, które automatycznie badają zawartości naszej
strony);
c. sprawdzać statystyki dotyczące korzystania z naszej strony – budujemy zbiorcze,
anonimowe statystyki odwiedzin i działań w naszym serwisie.
3. Niektóre podstrony oraz inne środki komunikacji z klientami i innymi osobami, które korzystają
z naszej strony mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, znane również
jako „puste gify”). „Web beacons” pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP
(Internet Protocol) urządzenia, na który załadowana została strona, na której „web beacon”

4.

5.

6.

7.

8.

został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak
również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
W każdej chwili możesz zmienić zasady wykorzystywania cookies na Twoim urządzeniu
wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach przeglądarki:
a. dla Mozilla Firefox pod adresem: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanieciasteczek,
b. dla Internet Explorer pod adresem: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windowsvista/block-or-allow-cookies,
c. dla przeglądarki Microsoft Edge pod adresem: https://privacy.microsoft.com/plPL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy,
d. dla
przeglądarki
Google
Chrome
pod
adresem:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl,
e. dla przeglądarki Opera pod adresem: https://help.opera.com/pl/latest/security-andprivacy/,
f. dla
przeglądarki
Safari
pod
adresem:
https://support.apple.com/plpl/guide/safari/sfri11471/mac.
Do czasu ewentualnej zmiany opcji dotyczących plików cookies nasi partnerzy będą korzystać
z technologii cookies, np. aby przedstawiać Ci reklamy odpowiadające Twoim bieżącym
potrzebom. Zablokowanie plików cookies może wpłynąć negatywnie na korzystanie z naszej
strony.
Dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszej strony, które uzyskujemy za pośrednictwem
tzw. plików cookies zbieramy na podstawie Twojego zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173
ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Wszystkie Twoje dane, które posiadamy jako
administrator danych, przetwarzamy również w celach marketingowych dlatego, że mamy w
tym prawnie uzasadniony interes, określony wyraźnie w przepisach ogólnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych (motyw 47 RODO). Cele marketingowe obejmują w
szczególności przedstawianie Tobie ofert i promocji, które wierzymy, że mogą Cię
zainteresować.
Dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszej strony (za pośrednictwem plików cookies)
oraz dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej przechowujemy przez cały okres, kiedy
jesteś naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być
naszym klientem (zaprzestałeś korzystać z naszych usług oraz dokonywać zakupów w naszych
sklepach), chyba że wcześniej wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach
marketingowych lub samodzielnie usuniesz informacje zapisane w plikach cookies na Twoim
urządzeniu. Dzięki przechowywaniu Twoich danych, możemy promować nasze produkty i
usługi, prezentować Tobie oferty oraz promocje dopasowane do Twoich zainteresowań, a
także zapewnić Ci korzystanie z naszej strony w możliwie najłatwiejszy oraz najbardziej
bezpieczny i przystępny sposób.
Dane związane z udzielaniem odpowiedzi na pytania za pośrednictwem formularza
kontaktowego przechowujemy przez czas niezbędny dla udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na
Twoje pytania; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z
rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych
osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat.
Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne dla naszego
rozwoju i ulepszania naszej oferty. Rodzaje podmiotów, którym możemy ujawniać Twoje dane

to:
a. firmy świadczące dla nas usługi IT – dzięki temu możemy m. in. utrzymywać
oprogramowania służące do prowadzenia naszej strony;
W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w
ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym
imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych,
które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych Osobowych (RODO).
9. Zasady korzystania przez Ciebie z praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych zostały
już określone powyżej.
10. Przy prowadzeniu naszej strony korzystamy z narzędzi dostarczanych przez podmioty, które
znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a niektórzy z naszych dostawców
usług mogą przechowywać Twoje dane poza ww. terytorium (np. Google, LLC). Ilekroć mogłoby
dochodzić do przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, odbywa się
to wyłącznie w ramach procedur zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych, np.
dane są przekazywane do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję
stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony. Przykładem takiego kraju są
Stany Zjednoczone i mechanizm „Tarczy Prywatności”, który polega na certyfikowaniu
przedsiębiorstw zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych pod kątem tego, czy stosują
odpowiednie reguły w zakresie ochrony danych osobowych. Nasi dostawcy usług posiadają
odpowiedni certyfikat zgodności.

ZAŁĄCZNIK NR 3
PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI NAGRODY GŁÓWNEJ
1.

2.

3.

4.

Zwycięzca może skorzystać z Nagrody Głównej w wybranej przez siebie wypożyczalni należącej
do spółki CarGo! Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wołczyńska 15, 60-003 Poznań, nr KRS
0000526996, NIP 7792425048, REGON 30284421800000 lub do spółki CarGo! Warszawa Sp. z
o.o. S.k. z Oddziałem w Pruszkowie, ul. AL. Jerozolimskie 459, 05-800 KRS 0000781141, NIP
7792504894, REGON 383064492 (dalej: CarGo!) spośród następujących:
a) Poznań (ul. Wołczyńska 15),
b) Warszawa (Al. Jerozolimskie 459).
Laureat Nagrody Głównej uprawniony jest do wynajęcia od CarGo! kampera typu „Prestige” na
okres 7 (słownie: siedmiu) dni w dowolnie wybranym terminie w trakcie trwania sezonu „B”, tj.
w okresie11.04 – 31.05 oraz 11.09 – 31.10, z wyłączeniem okresu „majówki” – 01.05-03.05.2020.
Termin realizacji Nagrody Głównej wynosi 12 miesięcy od dnia potwierdzenia uprawnień
Laureata do otrzymania Nagrody Głównej. Oznacza to, że Nagroda Główna może zostać
zrealizowana w dowolnym terminie w następujących okresach:
a) 11.09.2019 – 31.10.2019
b) 11.04.2020 – 31.05. 2020, z wyłączeniem okresu „majówki” – 01.05-03.05.2020.
W ramach korzystania z Nagrody Głównej, Laureat otrzyma:
a) dostęp do w pełni wyposażonego, sprawdzonego pod względem technicznym i czystego
kampera typu „Prestige” na okres 7 dni,
b) podróżowanie kamperem bez limitu kilometrów,

5.

6.

7.

8.

9.

10.

c) usługi serwisowe ze strony CarGo! W przypadku awarii kampera, w tym m.in. holowanie
pojazdu, zapewnienie bezpiecznego powrotu do miejsca zamieszkania, nocleg w hotelu;
d) możliwość bezpłatnego pozostawienia prywatnego samochodu na monitorowanym
parkingu podczas okresu najmu kampera
Organizator nie jest zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów poniesionych przez
Laureata w związku z realizacją Nagrody Głównej, w tym zwłaszcza transportu do wypożyczalni
CarGo! I z powrotem do miejsca zamieszkania Laureata, kosztów ewentualnych noclegów,
wyżywienia itp. Laureat zobowiązany jest również we własnym zakresie pokryć koszty
eksploatacji kamper np. paliwo, opłaty parkingowe, koszt wymiany butli z gazem, mandaty itp.
Wszelkie inne nakłady finansowe związane z organizacją wakacji z wykorzystaniem wynajętego
pojazdu pozostają po stronie Laureata.
Najem kampera odbywa się na warunkach określonych przez CarGo!, w tym zwłaszcza wymaga
podpisania umowy najmu pojazdu. Wzorzec umowy, warunki wynajmu oraz załączniki znajdują
się na stronie internetowej www.cargo-group.pl.
Najemca kampera (osoba, która będzie podpisywać umowę najmu), jak również osoba
kierująca pojazdem, muszą spełniać następujące warunki:
a) mieć ukończone 25 lat;
b) posiadać ważne prawo jazdy kategorii B minimum 3 lata.
W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie spełnia ww. kryteriów, wówczas warunkiem
skorzystania z Nagrody Głównej jest zapewnienie przez Laureata udziału osoby towarzyszącej,
która spełnia ww. warunki. W takiej sytuacja, umowa o najem kampera zawierana jest z osobą
towarzyszącą.
Warunkiem realizacji Nagrody Głównej jest wpłacenie zwrotnej kaucji w wysokości 4.000 zł
(słownie: cztery tysiące złotych 00/100). Organizator zobowiązuje się do wpłacenia w imieniu
najemcy (Laureata lub osoby towarzyszącej) na rzecz CarGo! ww. kaucji, na warunkach
określonych przez CarGo!. Organizator zastrzega, że kaucja nie stanowi nagrody w Konkursie i
nie podlega wydaniu Laureatowi.
Kaucja zostanie przelana na rachunek bankowy CarGo! lub zapłacona w gotówce przed
odbiorem/wydaniem kampera Laureatowi (osobie towarzyszącej). Datą wpłacenia kaucji jest
data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym CarGo!. Kaucja jest pobierana celem
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń CarGo! w stosunku do najemcy (Laureata lub osoby
towarzyszącej). Roszczenia te mogą wynikać z nieprzestrzegania warunków umowy najmu, a w
szczególności z sytuacji:
a) zdania samochodu uszkodzonego lub zniszczonego, gdy uszkodzenia te lub zniszczenia
wynikają z winy najemcy;
b) zdania samochodu po terminie określonym w umowie najmu,
c) nieprzestrzegania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, wskutek czego ubezpieczyciel
odmówi wypłaty ubezpieczenia w całości lub w części.
Kaucja jest zwracana w terminie do 7 dni od zdania kampera, z wyjątkiem sytuacji wystąpienia
roszczeń w stosunku do najemcy. W przypadku zgłoszenia roszczeń CarGo! zastrzega sobie
prawo do zwrotu kaucji dopiero po wykonaniu wyceny przedmiotu roszczeń. CarGo!
zobowiązuje się do sprawnego i rzetelnego dokonania wyceny oraz do przedłożenia
Organziatorowi i najemcy (Laureatowi lub osobie towarzyszącej), na ich żądanie, dokumentacji
stanowiącej podstawę wyceny. Koszty wyceny pokrywane są w pierwszej kolejności z kaucji.
Najemca (Laureat lub osoba towarzysząca) ponosi pełną odpowiedzialność za szkody
wyrządzone podczas korzystania z kampera wyrządzone przez niego lub osoby mu towarzyszące.
W przypadku uszkodzenia pojazdu, bądź naruszenia warunków umowy najmu przez Laureata

lub jakąkolwiek inną osobę towarzyszącą Laureatowi, CarGo! potrąci z kaucji kwotę
odpowiadającą wartości szkody wyrządzonej przez Laureata lub ww. osoby. W takiej sytuacji
Organizatorowi będzie przysługiwać wobec najemcy (Laureata lub osoby towarzyszącej)
roszczenie o naprawienie szkody i zapłatę potrąconej kwoty, zgodnie z ogólnie obowiązującymi
przepisami.
11. W przypadku, gdyby Laureat zdecydował się skrócić okres umowy najmu, nie przysługuje mu
roszczenie o zwrot kwoty pieniężnej jako ekwiwalentu za niewykorzystany okres najmu.

