
REGULAMIN KONKURSU 

PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘCEJ WOLNEGO CZASU 

 

NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU 

 

1. Organizatorem Konkursu „PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘCEJ WOLNEGO CZASU” 

(dalej: "Konkurs") jest Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, 50-217 

Wrocław, o numerze NIP 694-162-23-23, REGON 020624328, wpisanym do ewidencji przez 

Prezydenta Miasta Wrocławia pod numerem 194046, zwany dalej „Organizatorem”. 

 

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU 

 

2. Sprzedaż Promocyjna trwa od dnia 13.05.2015 roku do dnia 17.06.2015 roku w 

sklepach stacjonarnych i od dnia 13.05.2015 roku do dnia 17.06.2015 roku do godziny 23:59 

w sklepach internetowych (decyduje data i godzina wysłania zamówienia i/lub rezerwacji na 

serwer sklepu internetowego).  

 

3. Termin wysyłania Zgłoszeń do Konkursu upływa w dniu 17.06.2015 roku                                

(o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).  

 

4. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej w sklepach stacjonarnych oraz wybranych sklepach internetowych dostępnych pod 

adresami: 

 

a) www.saturn.pl 

b) www.mediamarkt.pl  

c) www.euro.com.pl  

d) www.agito.pl  

e) www.morele.net  

f) www.agdwarszawa.pl  

g) www.neonet.pl  

h) www.mediadomek.pl  

i) www.mediaexpert.pl  

j) www.selgros24.pl  

k) www.merlin.pl  

l) www.bankujesz-zyskujesz.pl  

m) www2.payback.pl  

n) www.sklep.energa.pl  

o) www.oleole.pl  

p) www.neo24.pl  

q) www.remington24.pl  

r) www.avans.pl 

s) www.electro.pl 
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PRODUKTY OBJĘTE SPRZEDAŻĄ PROMOCYJNĄ 

 

5. Sprzedażą Promocyjną w ramach Konkursu objęte są wybrane produkty spośród 

golarek męskich marki Remington (dalej: "Produkty Promocyjne"). Lista Produktów 

Promocyjnych stanowi Załącznik nr 2. 

 

UCZESTNICY KONKURSU 

 

6. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.  

 

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firmy Spectrum 

Brands Poland Sp. z o.o., a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: 

rodziców, dzieci, małżonków i rodzeństwo, przy czym zastrzeżenie dotyczy osób, które brały 

bezpośredni udział przy realizacji Konkursu oraz tych, które pracowały nad projektem i 

wdrożeniem Konkursu.  

 

DANE OSOBOWE 

8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego 

Konkursu i wydania Nagród przez Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 

55/2, 50-217 Wrocław. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb 

przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród. Dane osobowe Uczestników Konkursu – po 

wyrażeniu przez nich zgody, będą również przetwarzane do celów marketingowych przez 

Spectrum Brands Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 

1920r. 7a, 02-366 Warszawa zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych 

osobowych jest Spectrum Brands Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy 

Warszawskiej 1920r. 7a, 02-366 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnikom 

Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

NAGRODY W KONKURSIE 

9. W Konkursie przewidziano Nagrody (dalej: „Nagrody”) w postaci gadżetów, w liczbie 

20 sztuk. 

9.1. Zwycięzcy Konkursu mają możliwość wyboru jednej Nagrody spośród trzech 

propozycji:  

a.) Zegarek NIXON RHYTHM  o wartości 450 zł 

b.) Smartwatch SAMSUNG GEAR FIT o wartości 499 zł 

c.) Wristband HUAWEI TALKBAND B1 o wartości 498 zł 

9.2. Nagród nie można wymienić na gotówkę lub inne produkty marki Remington. 



Nagrody nie można się też zrzec na rzecz innej osoby. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

10. Podstawą do wzięcia udziału w Konkursie może być jedynie zakup produktów 

nowych, dostępnych tylko i wyłącznie w sklepach określonych w punkcie 4 niniejszego 

Regulaminu, w stosunku do których gwarantem jest Spectrum Brands Poland Sp. z o.o., oraz 

w terminie, o którym jest mowa w punkcie 2 niniejszego Regulaminu. 

11. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie 

poniższe warunki: 

11.1. Dokonać w terminie od dnia 13.05.2015 r. do dnia 17.06.2015 r. zakupu 

produktu spośród wybranych golarek męskich marki Remington. Listę Produktów 

Promocyjnych stanowi Załącznik nr 2. Zakup Produktów Promocyjnych musi być 

udokumentowany jednym dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT), 

upoważniającym do wysłania jednego Zgłoszenia do Konkursu,  

11.2. Nie później niż do 17.06.2015 r. włącznie, wypełnić elektroniczny formularz 

na stronie www.czas-na-satysfakcje.pl oraz dokończyć zdanie konkursowe: „Czas to dla 

mnie..”  

 

11.3. Zachować dowód zakupu i oryginalny kod kreskowy EAN wycięty z 

opakowania produktu promocyjnego.  

 

12. Uczestnik traci prawo do udziału w Konkursie, a tym samym do odbioru Nagrody 

jeżeli: 

 

a.)  Nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie, lub 

 

b.)  Przysłany kod kreskowy będzie nieoryginalny, podrobiony lub uszkodzony w                           

sposób uniemożliwiający jego odczytanie, lub 

 

c.)  Przysłana kopia dowodu zakupu będzie podrobiona lub uszkodzona w sposób 

uniemożliwiający jej odczytanie, lub  

 

d.) Przysłana kopia dowodu zakupu będzie potwierdzała zakup dokonany w 

ramach sprzedaży wysyłkowej, za wyjątkiem zakupów dokonanych w sklepach 

internetowych wymienionych w punkcie 4 niniejszego Regulaminu, lub 

 

e.) Na przysłany dowód zakupu dokonano wcześniej zgłoszenia w ramach 

Konkursu. 

 

http://www.czas-na-satysfakcje.pl/


13. Każdy Uczestnik może przysłać maksymalnie jedno Zgłoszenie do Konkursu. W 

przypadku przysłania kilku Zgłoszeń, kwalifikowane jest Zgłoszenie, które zostało 

zarejestrowane jako pierwsze.  

 

 

PRZEBIEG GŁOSOWANIA 

 

14. Głosowanie odbywa się na stronie konkursowej znajdującej się pod adresem 

www.czas-na-satysfakcje.pl.  

15. Głosowanie trwa od dnia 13.05.2015 roku do dnia 17.06.2015 roku.   

 

16. Przedmiotem głosowania jest dokończenie zdania konkursowego, o którym mowa w 

punkcie 11. niniejszego Regulaminu. Odpowiedź pojawi się na stronie konkursowej 

automatycznie, po wypełnieniu formularza przez Uczestnika.   

 

17. Głosy mogą oddawać Użytkownicy, którzy zalogują się na stronie konkursowej za 

pomocą konta na Facebooku. 

 

18. Każdy użytkownik może oddać jeden głos w Konkursie. 

 

19. Wyniki głosowania zostaną podane 30.06.2015 r. na stronie konkursowej www.czas-

na-satysfakcje.pl.   

20. Nagrodę otrzyma dwudziestu Uczestników, którzy zdobędą największą liczbę głosów. 

W przypadku remisu pierwszeństwo będzie miało Zgłoszenie ze wcześniejszą datą dodania do 

strony konkursowej.    

 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania ze strony konkursowej odpowiedzi, w 

sytuacji gdy ich treść nie jest związana z Konkursem, narusza dobra innych osób lub jest 

wulgarna. 

 

 ODBIÓR NAGRÓD  

22. Warunkiem koniecznym do realizacji i wydania Nagród jest przysłanie kopii dowodu 

zakupu oraz oryginalnego kodu kreskowego EAN wyciętego z opakowania produktu 

promocyjnego na adres Organizatora: Highlite PR „PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘCEJ 

WOLNEGO CZASU” ul. Pomorska 55/2, 50-217 Wrocław. Przekazanie powyższych 

elementów nastąpi najpóźniej 7 dni po zakończeniu konkursu (decyduje data stempla 

pocztowego). 

23. Przysłany kod kreskowy i kopia dowodu zakupu nie podlegają zwrotowi.  

 

24. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane na koszt Organizatora w postaci pocztowych 

przesyłek poleconych lub przesyłek kurierskich na adres podany przez Uczestnika w 

Zgłoszeniu w terminie do 60 dni roboczych od ogłoszenia wyników głosowania. 

http://www.czas-na-satysfakcje.pl/
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25. W przypadku braku dostępności Nagrody wybranej przez Uczestnika, Organizator 

zastrzega sobie prawo do zaproponowania Uczestnikowi innego urządzenia, spośród 

gadżetów wymienionych w punkcie 9. 

26. Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami podatkowymi. 

REKLAMACJE 

 

27. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konkursu mogą być zgłaszane w ciągu 30 dni 

od daty ogłoszenia wyników, wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: 

Reklamacja "PRZYGOTUJ SIĘ WIĘCEJ WOLNEGO CZASU”, ul. Pomorska 55/2, 50-217 

Wrocław. 

 

28. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również 

dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. 

 

29. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. Komisja sporządzi 

protokół z przebiegu postępowania reklamacyjnego. O wyniku postępowania reklamacyjnego 

komisja powiadamia uczestnika Konkursu w formie pisemnej, listem poleconym, wysłanym 

najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

30. Regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej: www.czas-na-satysfakcje.pl.  

 

31. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie 

mają przepisy polskiego prawa. 

http://www.czas-na-satysfakcje.pl/


ZAŁĄCZNIK nr 1 

Formularz rejestracyjny do Konkursu „PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘCEJ WOLNEGO 

CZASU” dostępny na stronie www.czas-na-satysfakcje.pl.  

 

IMIĘ  

NAZWISKO  

PŁEĆ Do wyboru z listy: 

 mężczyzna 

 kobieta 

E-MAIL  

MOJA NAGRODA Do wyboru z listy: 

 Zegarek NIXON RHYTHM   

 Smartwatch SAMSUNG GEAR FIT  

 Wristband HUAWEI TALKBAND B1  

NUMER PARAGONU  

NUMER PARAGONU Wprowadź dwukrotnie numer paragonu 

SKLEP Do wyboru z listy 

SERIA Do wyboru z listy: 

 Hyper Flex 

 Smart Edge 

 Comfort Series 

PRODUKT  

CZAS DLA MNIE TO... (maks. 500 znaków) 

SKĄD WIESZ O 

KONKURSIE? 

Do wyboru z listy: 

 reklama w internecie 

 Facebook 

 Spryciarze.pl 

 Endomondo 

 mail w skrzynce 

 inne 

: 

 

http://www.czas-na-satysfakcje.pl/


ZAŁĄCZNIK nr 2 

PRODUKTY BIORĄCE UDZIAŁ W KONKURSIE „PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘCEJ 

WOLNEGO CZASU" 

 

Rodzaj urządzenia Kod EAN Model 

GOLARKA FOLIOWA TITANIUM-X 4008496819065 XF8500 

GOLARKA FOLIOWA TITANIUM-X 4008496819126 XF8700 

COMFORT SERIES PRO 4008496823659 PF7500  

COMFORT SERIES PLUS 4008496823604 PF7400  

COMFORT SERIES 4008496823550 PF7200  

DUAL FOIL TRAVEL SHAVER 4008496823703 TF70  

GOLARKA FOLIOWA TITANIUM-X 4008496760275 F7800 

GOLARKA FOLIOWA TITANIUM-X 4008496760213 F5800 

GOLARKA FOLIOWA DUAL-X 4008496760152 F4800 

GOLARKA FOLIOWA DUAL-X 4008496760091 F3800 

GOLARKA ROTACYJNA HYPERFLEX PRO 4008496818853 XR1390 

GOLARKA ROTACYJNA HYPERFLEX PRO 4008496789702 XR1370 

GOLARKA ROTACYJNA 4008496781379 AQ7 

GOLARKA ROTACYJNA HYPERFLEX PLUS 4008496789641 XR1350 

GOLARKA ROTACYJNA HYPERFLEX  4008496789580 XR1330 

GOLARKA ROTACYJNA DUALTRACK 4008496812585 R95 

GOLARKA ROTACYJNA POWER SERIES 4008496812639 PR1230 

GOLARKA ROTACYJNA POWER SERIES 4008496812738 PR1250 

GOLARKA ROTACYJNA POWER SERIES 4008496812684 PR1270 

 


