REGULAMIN KONKURSU plastycznego
pod nazwą

„Moja wymarzona BOMBKA ŚWIĄTECZNA”
WARUNKI OGÓLNE.

I.

1. Organizatorem KONKURSU pod nazwą „Moja wymarzona BOMBKA ŚWIĄTECZNA” (dalej
zwanego Konkursem) są Zakłady Mięsne ŁUKÓW S.A., z siedzibą w Łukowie, ul. Przemysłowa 15,
21 -400 Łuków.
2. Miejsce przeprowadzenia Konkursu: Market „Stogrosz”, Al. Poznańska 28, 64-920 Piła, Sklep Firmowy
ul. Wojska Polskiego 44 w Pile, Market „Zatorze” ul. Wojska Polskiego 95 w Wałczu, Sklep Firmowy
ul. Broniewskiego 17A w Trzciance oraz pozostałe sklepy spożywcze : ul. Promienna 13 w Pile, ul.
Rogozińskiej 2 w Pile, ul. Lelewela 159 w Pile, ul. Grunwaldzka 21 w Trzciance, Pl. Pocztowy 12 w
Trzciance, ul. Czarnkowska 10 w Ujściu, ul. Kościelna 1 w Chodzieży, ul. Raczkowskiego 1 w Chodzieży,
ul. Marcinkowskiego 12/6 w Chodzieży, ul. Przy Stawie 7 w Wyrzysku, ul. 1000 – lecia 9-15 w Wałczu,
ul. Rynek 12 w Krajence, ul. Wojska Polskiego 22 w Złotowie, ul. 4 Stycznia 66 w Białośliwiu, ul. Główna 2
w Osieku nad Notecią.
3. Konkurs odbędzie się w dniach od 18 listopada 2019 r. do 07 grudnia 2019 r.
4. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na temat „Moja wymarzona BOMBKA
ŚWIATECZNA” formą dowolną (farby, kredki, wyklejanki itp.)
II.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

1. W Konkursie mogą brać udział dzieci do lat 10, zgłoszone do udziału za zgodą przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie. W konkursie nie mogą brać udziału
dzieci pracowników, dzieci członków organów zarządzających siecią sklepów spożywczych.
2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik i jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny wyrażają zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w bazie danych klientów Organizatora dla
celów niniejszego Konkursu oraz mogą dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych dla celów
marketingowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (dalej: RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).
3. Uczestnikowi i jego przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu przysługuje prawo wglądu
do danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania lub usunięcia z tym, że żądanie usunięcia oznacza
sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu oraz dla celów
marketingowych, a tym samym rezygnację z uczestnictwa w Konkursie.
4. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że Uczestnik i jego opiekun prawny akceptuje treść Regulaminu i
oświadczeń stanowiących Załącznik nr 1.
5. Prace konkursowe będą dostarczane w dniach od 18 listopada do 07 grudnia 2019 r. do Sklepów
Firmowych wymienionych w punkcie 2 Warunków Ogólnych niniejszego Regulaminu
6. Każdy z uczestników może dostarczyć tylko jedną pracę konkursową.
7. Każdy uczestnik Konkursu powinien opatrzyć pracę konkursową swoimi danymi: imię i nazwisko i nr
telefonu. Dane te będą służyć do kontaktu Organizatora z Uczestnikiem Konkursu, w celach związanych z
Konkursem. Prace konkursowe przysłane bez danych nie będą zakwalifikowane do konkurs.
8. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Konkursu, w szczególności podanie przez
nieprawdziwych danych, a także zachowanie, które w ocenie Organizatora uniemożliwia dalsze
uczestniczenie w Konkursie, uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Konkursu i oznaczać
będzie nie zakwalifikowanie pracy do Konkursu lub utratę prawa do nagrody.
9. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
III.
1.
2.
3.
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WYNIKI KONKURSU I NAGRODY.
Jury powołane przez Organizatora wyłoni laureatów konkursu spośród przesłanych prac konkursowych.
Kryteria oceny : oryginalność i własne pomysły.
Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 13 grudnia 2019 r. godz. 13.00 na terenie Marketu
„ Stogrosz” Al. Poznańska 28, 64-920 Piła ( Dział Handlu).
Wręczenie nagród odbędzie się po 16 grudnia 2019 r. w placówce, która zostanie wcześniej ustalona
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z osobą nagrodzoną. Jeśli uczestnik nagrodzony nie będzie mógł odebrać w tym dniu nagrody, może
w terminie do 30 dni od momentu ogłoszenia wyników zgłosić się do wyznaczonego sklepu/marketu
i odebrać przyznaną nagrodę za potwierdzeniem odbioru. Imię i nazwisko laureata Konkursu zostanie
opublikowane na plakatach wywieszonych w sklepie w w/w terminie.
Przyznawane będą następujące nagrody: nagroda główna – telefon SAMSUNG GALAXY A 40 oraz
nagrody dodatkowe: gry planszowe, klocki lego, gry kreatywne, przyznane dla każdego sklepu
spożywczego, do którego zostanie dostarczona praca nagrodzona przez uczestnika konkursu .
Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
Decyzja jury, co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych przez Uczestnika danych osobowych, w celu
sprawdzenia zgodności ze stanem rzeczywistym podanych danych osobowych i oświadczeń, o których
mowa w niniejszym Regulaminie.
REKLAMACJE.
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem.
Reklamacje mogą być składane najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia laureatów.
Reklamacje należy zgłaszać na piśmie, listem poleconym na poniższy adres:
Zakłady Mięsne Łuków S.A. Zakład Produkcyjny w Śmiłowie, ul. Przemysłowa 4, 64-840 Kaczory,
z dopiskiem „Reklamacja – KONKURSU „Moja wymarzona BOMBKA ŚWIĄTECZNA”.
Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres Uczestnika, przyczynę
reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz własnoręczny podpis przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
prawnego Uczestnika.
Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia. Organizator
rozpatrując reklamację obowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
Administratorem danych osobowych Uczestników i ich przedstawicieli lub opiekunów prawnych
przetwarzanych w związku z Konkursem, jest Organizator tj. Zakłady Mięsne ŁUKÓW S.A. z siedzibą w
Łukowie przy ul. Przemysłowej 15.
Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się za pomocą telefonu: 67 28 14 140 oraz
poczty e-mail: sekretariat-zps@zmlukow.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać przez stronę
internetową www.zmlukow.pl. Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować
przy pomocy adresu e-:mail: cezary.sadowski@rodo.pl.
Dane osobowe Uczestników, ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych przetwarzane będą
przez Organizatora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), (Tekst mający znaczenie dla EOG) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).
Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane.
Uczestnicy i ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni podający naszej firmie swoje dane
osobowe mają prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub
ograniczenia ich przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to
możliwe). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda
ta została udzielona.
Organem nadzorczym w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Organizator Konkursu oświadcza, że nie utworzy na podstawie zebranych danych osobowych zbioru danych
osobowych posiadającego cechy bazy danych, a dane osobowe zostaną trwale usunięte po zakończeniu
Konkursu, tj. po ustaleniu wszystkich laureatów oraz po skutecznym wydaniu nagród.
Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym i w celach związanych z przeprowadzeniem
Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikiem lub jego przedstawicielami, wyłonienia
laureatów, ogłoszenia wyniku Konkursu i wydania przyznanych nagród.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny w sklepach firmowych oznaczonych w punkcie 2
Warunków Ogólnych niniejszego Regulaminu.
2. Przekazując zgłoszenie na Konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym
Regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą
publikowane na stronie internetowej www.zmlukow.pl.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny lub
nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac.
5. Konkurs, którego warunki zostały określone w Regulaminie nie jest loterią promocyjną ani inną grą losową,
których wynik zależy od przypadku.
6. Kwestie nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem
rozstrzyga sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
8. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają
wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
9. Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
10. Jedna osoba może wygrać tylko raz w konkursie.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2019 roku.

Załącznik nr 1 do
REGULAMINU KONKURSU
„Moja wymarzona BOMBKA ŚWIĄTECZNA”

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU/OPIEKUNA PRAWNEGO LUB PRZEDSTAWICIELA
USTAWOWEGO NIELETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU - ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W
KONKURSIE „Moja wymarzona BOMBKA ŚWIĄTECZNA”
Ja, niżej podpisany/a…………….….……………………………………………………………...………………,
telefon do kontaktu: ………………………………………………………………………………………………...,
oświadczam, że:
-  działam w imieniu własnym* /  działam w imieniu*
……………………………………………………………..,
jako jego opiekun prawny (przedstawiciel ustawowy)

−
−
−

−

−

 wyrażam zgodę na udział ww. osoby
w Konkursie;
 tak /  nie* zapoznałem/am się z treścią Regulaminu i go akceptuję;
 tak /  nie* wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika
oraz moich dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych,
…………………………
podpis
 tak /  nie* wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika oraz moich dla celów związanych z
przeprowadzeniem Konkursu,
…………………………
podpis
 tak /  nie* wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika oraz moich dla celów marketingowych
związanych z przeprowadzeniem Konkursu,
…………………………
podpis

−

 tak /  nie*
zostałem
poinformowany o prawie wglądu do danych osobowych oraz prawie żądania ich poprawiania lub usunięcia
z tym, że żądanie usunięcia oznacza sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dla celów
niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych,
…………………………
podpis
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu pod nazwą „Moja wymarzona BOMBKA
ŚWIĄTECZNA” i go akceptuję.

* właściwe zaznaczyć.

………………………
czytelny podpis

Piła dnia, 18.11.2019 r.

DROGI UCZESTNIKU
pobieramy Twoje dane w celu możliwości Twojego uczestnictwa w Konkursie.
Wykorzystamy je dodatkowo, jeżeli zostaniesz laureatem naszego Konkursu zamieszczając
Twoje imię i nazwisko na naszej stronie internetowej i na plakatach w naszych sklepach.

