
REGULAMIN KONKURSU „Ode mnie dla ciebie – spełniamy Wasze marzenia”

Nazwa Konkursu 

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą "Ode mnie dla ciebie – spełniamy Wasze marzenia” 

Nazwa Organizatora Konkursu 

2. Organizatorem konkursu " Ode mnie dla ciebie – spełniamy Wasze marzenia” (dalej: "Konkurs") jest
spółka pod firmą Loyal Concept Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tużyckiej 8 lok. 6,   03-683 Warszawa;
wpisana  do  Rejestru  przedsiębiorców prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.  st.  Warszawy,  w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000499624;
wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł (dalej: „Organizator”). 

Termin i miejsce Konkursu 

3. Sprzedaż promocyjna w ramach Konkursu trwa od dnia 26.01.2015 r. do dnia 15.03.2015 r. 

4. Termin wysyłania zgłoszeń do Konkursu upływa w dniu 30.03.2015 r., o zachowaniu terminu decyduje
data stempla pocztowego.

5. Konkurs  ma zasięg ogólnopolski  i  prowadzony jest  na terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej w sklepach
stacjonarnych oraz wybranych sklepach internetowych dostępnych pod adresami:  

a) Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.saturn.pl ,
b) Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.mediamarkt.pl
c) Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.euro.com.pl
d) Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.agito.pl
e) Sklep Internetowy dostępny pod adresem  www.morele.net 
f) Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.agdwarszawa.pl
g) Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.neonet.pl
h) Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.mediadomek.pl
i) Sklep Internetowy dostępny pod adresem  www.mediaexpert.pl
j) Sklep internetowy dostępny pod adresem www.selgros24.pl
k) Sklep internetowy dostępny pod adresem www.merlin.pl
l) Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.bankujesz-zyskujesz.pl
m) Sklep Internetowy dostępny pod adresem www2.payback.pl 
n) Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.energa.pl 

Produkty objęte Sprzedażą promocyjną w ramach Konkursu

6. Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie  produkty sprzedawane pod marką  Remington o łącznej
wartości co najmniej 99 PLN brutto (dalej: "Produkty promocyjne"). 

Uczestnicy Konkursu

7. Uczestnikami  Konkursu  mogą  być  wyłącznie  pełnoletnie  osoby  fizyczne  będące  konsumentami  w
rozumieniu  art. 221 Kodeksu  Cywilnego:  „Za  konsumenta  uważa  się  osobę  fizyczną  dokonującą
czynności  prawnej  niezwiązanej  bezpośrednio  z  jej  działalnością  gospodarczą  lub zawodową”,  które
spełnią wymogi Regulaminu ( dalej: „Uczestnik”, „Uczestnik Konkursu”).

8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu i pracownicy firmy  Spectrum
Brands Poland Sp. z o.o.  oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: rodziców,
dzieci, małżonków i rodzeństwo, przy czym zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni udział
przy realizacji Promocji oraz tych, które pracowały nad projektem i wdrożeniem Promocji

Dane osobowe

9. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Loyal Concept Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Tużyckiej 8 lok. 6, 03-683 Warszawa wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu, jego
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realizacji  i wydania nagród.  Administratorem danych osobowych jest SPECTRUM BRANDS POLAND
Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Bitwy  Warszawskiej  1920r.  7a .  Dane  osobowe  będą
przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.
Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla
potrzeb prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Nagrody w Konkursie 

10. W Konkursie przewidziano 3 nagrody ( dalej: „Nagrody”). Każda z Nagród  składa się z 2 części :
a)  rzeczowej- w postaci realizacji opisanego przez Uczestnika marzenia,  o wartości uzależnionej od 
kosztu realizacji marzenia, jednakże koszt ten nie może przekraczać kwoty 1500 zł brutto,
b) finansowej - kwoty pieniężnej będącej równowartością 11,11% wartosci części rzeczowej Nagrody, 
przeznaczonej na refundację podatku od Nagrody w konkursie promocyjnym wynikającego z  art. 21 ust. 
1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

11. Promocją w ramach Konkursu objęte są wyłącznie Produkty nowe, zakupione na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej  przez  Uczestników  w  czasie  trwania  Promocji  w  stosunku,  do  których  gwarantem  jest
SPECTRUM BRANDS Sp. z o.o.

12. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki: 

a) Dokonać  w  dniach  26.01-31.03.2015.2014 r.  zakupu  przynajmniej  jednego   produktu  marki
Remington  o  wartości  co  najmniej  99  PLN brutto  objętego  niniejszą  promocją.  Jeden  dowód
zakupu upoważnia do wysłania 1 Zgłoszenia do Konkursu.

b) wypełnić i podpisać Formularz Zgłoszeniowy do konkursu z wpisanymi danymi określonymi w nim
jako obowiązkowe. Formularz dostępny jest, jako część ulotki promocyjnej dostępnej w wybranych
punktach  sprzedaży  lub  w  wersji  do  wydrukowania  na  stronie  pl.remington-europe.com. Wzór
formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

c) wypełnić  Zadanie  Konkursowe  polegające  na  opisaniu  wspólnego  marzenia:  własnego  i  bliskiej
osoby (dalej: „Praca konkursowa”, „Praca”)

d) Wysłać Zgłoszenie pocztą w ciągu 14 dni od daty zakupu uwidocznionej na dowodzie zakupu, ale nie
później niż 30.03.2015 r. na adres: Loyal Concept „Ode mnie dla ciebie” ul. Tużycka 8 lok.6, 03-
683  Warszawa. Zgłoszenie powinno zawierać:

 kopię dowodu zakupu produktu promocyjnego /produktów promocyjnych 

 oryginalny  kod  kreskowy  EAN  wycięty  z  opakowania  produktu  promocyjnego/opakowań
produktów promocyjnych. 

W przypadku,  gdy  Uczestnik  bierze  równocześnie  udział  w  promocji  „Ode  mnie  dla  ciebie”
Organizator dopuszcza przesłanie  łącznego zgłoszenia do promocji i konkursu lub przesłania
zgłoszenia do konkursu z załączoną kopią kodu kreskowego i informacją o udziale Uczestnika w
promocji „Ode mnie dla ciebie”

 wypełniony i podpisany  Formularz Zgłoszeniowy z wpisanymi danymi określonymi w nim
jako obowiązkowe. 

 pracę konkursową

Przesłane dokumenty nie podlegają zwrotowi.
e) Wykonać inne czynności wskazane w niniejszym Regulaminie, a niewskazane w lit. a) – d) powyżej.

Zasady Konkursu

13. W celu  zapewnienia  nadzoru  nad  prawidłowym  przebiegiem Konkursu  Organizator  powoła  Komisję
Konkursową (dalej: „Komisja”).

14. Wyłonienie Laureatów Konkursu nastąpi w trakcie niepublicznych obrad Komisji do dnia 27.04.2015 r. w
siedzibie Organizatora. 

15. Przesłane przez Uczestników Prace konkursowe będą oceniane za ich pomysłowość i oryginalność. 

16. Nagrody w konkursie zdobędą Uczestnicy, których Prace konkursowe zostaną uznane przez Komisję za
najlepsze. 
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17. Każdy z Uczestników może wziąć udział  w Konkursie wiele razy,  z zastrzeżeniem, że jeden dowód
zakupu (bez względu na liczbę i wartość zakupionych produktów promocyjnych) może być przypisany do
jednego Zadania Konkursowego i Zgłoszenia tylko jeden raz. 

18. W  przypadku,  gdy  jeden  dowód  zakupu  będzie  przyporządkowany  do  kilku  Zgłoszeń  lub  prac
konkursowych, Komisja weźmie pod uwagę Zgłoszenie, które zostało zarejestrowane przez Organizatora
najwcześniej. 

19. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykluczenia  z  Konkursu  zgłoszonej  Pracy  konkursowej,  w
szczególności w następujących przypadkach:

a) zawarcia  w  Pracy  konkursowej  treści  obraźliwych  i  wulgaryzmów,  treści  politycznych,
propagandowych, religijnych lub sprzecznych z prawem,

b) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności:  dóbr osobistych i praw
autorskich,

c)gdy Uczestnik nie posiada w pełni praw autorskich do Pracy konkursowej i jej wszystkich elementów
w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

20. Organizator ma prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik
nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych
w niniejszym Regulaminie.

Wydanie nagród w Konkursie.

21. Nagrody zostaną przekazane Laureatom najpóźniej w terminie do dnia 15.07.2015 r.

22.  Warunkiem wydania Nagrody jest przekazanie Organizatorowi podpisanego Oświadczenia dotyczące
praw autorskich w związku z przeprowadzeniem Konkursu  "Ode mnie dla ciebie – spełniamy Wasze
marzenia ". W przypadku, gdy nie będzie ono dołączone do Zgłoszenia konkursowego – Organizator
wezwie Laureata ( telefonicznie lub mailowo) o dosłanie oryginału podpisanego Oświadczenia w ciągu 7
dni.    

23. Warunkiem wydania Nagrody jest pisemne pokwitowanie odbioru Nagrody.

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata niewłaściwych lub nieprawdziwych
danych  dotyczących  adresu  zamieszkania  lub  innych  danych  uniemożliwiających  lub  opóźniających
wręczenie przez Organizatora nagród przyznanych w Konkursie. 

25. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 

Zasady postępowania reklamacyjnego.

26. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu wraz z uzasadnieniem, mogą być składane przez
Uczestników  wyłącznie  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  na  adres  Organizatora:  Loyal
Concept Reklamacja " Ode mnie dla ciebie” ul. Tużycka 8 lok.6, 03-683  Warszawa.

27. Reklamacja  powinna zawierać imię,  nazwisko,  dokładny adres zamieszkania  Uczestnika jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

28. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni od daty
otrzymania reklamacji.

29. Zainteresowani  zostaną  powiadomieni  o  sposobie  rozpatrzenia  reklamacji  w  formie  pisemnej  listem
poleconym.

Postanowienia końcowe 

30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności  za zmianę adresu Laureata, jak również za zmiany innych
danych uniemożliwiające prawidłowe przekazanie Laureatowi nagrody. 

31.  Regulamin  Konkursu  dostępny  będzie  w  siedzibie  Organizatora  oraz  na  stronie  internetowej:
pl.remington-europe.com

32. We wszystkich  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  zastosowanie  mają  przepisy
polskiego prawa.
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