Regulamin konkursu „Konkurs Tesco i MTV odkrywaj dobrą muzykę na
www.zuchrysuje.pl”

!

I.

I.1.

Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą
„Konkurs Tesco i MTV odkrywaj dobrą muzykę na www.zuchrysuje” - ; („Konkurs”).
Organizatorem Konkursu jest LemonSkyJWT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
S.K.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa („Organizator”),
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000435937, posiadająca NIP: 586-22-36-051, o kapitale zakładowym
950.000,00 zł.

I.2.

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

I.3.

Konkurs organizowany jest przy współpracy partnerskiego bloga internetowego, dostępnego
pod adresem www.zuchrysuje.pl („Blog”).

I.4.

W ramach konkursu promowane są słuchawki oraz głośniki na licencji MTV oferowane w
wybranych sklepach sieci TESCO przez TESCO (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
adresem: ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000016108, NIP: 5261037737, o kapitale
zakładowym 3 503 718 000 złotych („TESCO Polska”).

I.5.

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 27 sierpnia
2014r., czyli od momentu ogłoszenia Konkursu na Blogu, do godziny 23:59 dnia 2 września
2013 r.

II.

Uczestnictwo w Konkursie

II.1.

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik/Uczestnicy”) może być osoba fizyczna posiadająca co
najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, stale zamieszkała w
Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w
tym małoletni pomiędzy 13-tym a 18-tym rokiem życia, może wziąć udział w Konkursie za
zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.

II.2.

Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnej skrzynki poczty elektronicznej
(e-mail) oraz korzystanie z komputera z dostępem do Internetu, wyposażonego
w przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej, Opera w wersji 9 lub
wyższej, Firefox w wersji 2 lub wyższej lub Google Chrome.

II.3.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub TESCO Polska oraz
członkowie ich najbliższej rodziny. Za pracowników uważa się osoby zatrudnione na
podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym umowy o pracę lub stosunku cywilnoprawnego.
Za członków najbliższej rodziny uważa się wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo,
małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.

III.

Zadanie konkursowe

3.1 Zadaniem konkursowym dla Uczestników konkursu jest przesłanie – w okresie trwania Konkursu –
kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi: Jaka była Wasza największa muzyczna
wpadka? Odpowiedzi na zadanie konkursowe należy zgłaszać na adres e-mail: zuch_konkurs@gazeta.pl
W temacie wiadomości należy wpisać „Konkurs Tesco i MTV”.
III.1.
Udzielenie odpowiedzi na zadanie konkursowe jest równoznaczne z przystąpieniem do
Konkursu jako jego Uczestnik.
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III.2.

Uczestnik może zgłosić w Konkursie tylko jedną odpowiedź na zadanie konkursowe. W razie
zgłoszenia więcej niż jednej odpowiedzi w Konkursie przez tego samego Uczestnika,
Organizator uwzględni tylko odpowiedź udzieloną jako pierwsza.

IV.

Nagrody w Konkursie

IV.1.

Nagrodami w Konkursie są:

a) jedna nagroda 1-go stopnia głośnik bezprzewodowy o wartości o 499 zł.
b) jedna nagroda 2-go stopnia słuchawki dziecięce Nickelodeon o wartości 155 zł

!

IV.2.

Łącznie w Konkursie przewidziane są dwie nagrody różnego stopnia.

IV.3.

Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na nagrody innego rodzaju.

IV.4.

Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę.

IV.5.

Nagrody w Konkursie przyznane zostaną trzem Uczestnikom, których odpowiedzi na zadanie
konkursowe zostaną uznane za najlepsze („Laureat/Laureaci”), kolejno wedle stopni nagród.
Laureatów wyłoni komisja konkursowa, złożona z osób prowadzących Blog oraz
przedstawicieli Organizatora.

IV.6.

Komisja konkursowa wyłaniając Laureatów będzie brać pod uwagę kryteria pomysłowości,
oryginalności oraz poprawności językowej i gramatycznej odpowiedzi na zadanie
konkursowe.

IV.7.

Laureaci nagród konkursowych zostaną wyłonieni do dnia 10 września 2014 r., wyniki
zostaną ogłoszone na blogu. Na Blogu mogą zostać również umieszczone nagrodzone
odpowiedzi na zadanie konkursowe.

IV.8.

Informacja o przyznaniu Nagrody przekazana będzie Laureatom za pomocą wiadomości
e-mail, na adres, z którego wysłano odpowiedź na zadanie konkursowe.

IV.9.

Warunkiem wydania nagrody jest podanie przez Laureata na adres e-mail, z którego
Organizator poinformował Laureata o przyznaniu mu nagrody, danych niezbędnych do
wydania nagrody, obejmujących: imię i nazwisko, adres do korespondencji (ulica, numer
domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) oraz numer telefonu kontaktowego dla
kuriera, który dostarczy nagrodę.

IV.10.

Nagrody zostaną wysłane Laureatom przesyłką kurierską, na koszt Organizatora, w terminie
do 14 dni od otrzymania przez Organizatora wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4.9.

IV.11.

Kwota pieniężna, o której mowa w pkt 4.1, stanowiąca integralną część nagrody, nie jest
wydawana Laureatowi. Kwota ta podlega potrąceniu przez Organizatora w momencie
wydania nagrody i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostaje odprowadzona przez
Organizatora, jako płatnika podatku dochodowego od nagrody w Konkursie, do właściwego
Urzędu Skarbowego.

V.

Treści bezprawne i własność intelektualna

V.1.

Organizator informuje, że niedozwolone jest przesyłanie w ramach udziału w Konkursie
treści, w tym odpowiedzi na zadanie konkursowe, naruszających prawo lub dobre obyczaje
lub naruszających niniejszy Regulamin, a w szczególności:
a)

obscenicznych lub wulgarnych, nawołujących do nienawiści, w szczególności ze względu
na rasę, płeć, narodowość, przynależność etniczną, orientacje seksualną, obrażające
uczucia religijne lub bezwyznaniowość;

b)

propagujących nazizm, komunizm lub kwestionujące obiektywną prawdę historyczną;

Strona 2
) z3
)

c)

godzących w dobra osobiste Organizatora lub osób trzecich;

d)

naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;

e)

promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;

f)

stanowiących zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania Bloga;

g)

zawierających bezpośrednio lub pośrednio treści marketingowe lub reklamę Uczestnika
albo podmiotów trzecich, innych niż TESCO Polska lub właściciel marki MTV.

V.2.

Poprzez zgłoszenie odpowiedzi na zadanie konkursowe Uczestnik oświadcza, że jest
wyłącznym twórcą odpowiedzi na zadanie konkursowe, posiadającym pełne autorskie prawa
majątkowe i osobiste do tej odpowiedzi, zaś odpowiedź jest wolna od praw i roszczeń osób
trzecich.

V.3.

Zgłoszenie odpowiedzi na zadanie konkursowe do Konkursu jest równoznaczne z
udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika nieodpłatnej licencji z prawem udzielania
sublicencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie z odpowiedzi na
zadanie konkursowe na polach eksploatacji umożliwiających prawidłowe przeprowadzenie
Konkursu oraz ogłoszenie nagrodzonej odpowiedzi na zadanie konkursowe na Blogu.

V.4.

Organizator informuje, że w przypadku powzięcia wiadomości lub otrzymania wiarygodnego
powiadomienia o niezgodności treści przesłanych w ramach Konkursu z prawem lub
z postanowieniami niniejszego Regulaminu, niezwłocznie je usunie lub uniemożliwi do nich
dostęp. Informacje o takich naruszeniach, wraz z uzasadnieniem, powinny być zgłaszane na
adres e-mail: zuch_konkurs@gazeta.pl

V.5.

Uczestnik, który naruszy postanowienia pkt 5.1 lub którego odpowiedź na zadanie
konkursowe narusza niniejszy Regulamin, może zostać wykluczony z udziału w Konkursie na
podstawie pkt 7.1 Regulaminu.

VI.

Reklamacje

VI.1.

Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać Organizatorowi na adres e-mail: :

VI.2.

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres osoby składającej reklamację, jak
również wskazanie przyczyny reklamacji i żądania.

VI.3.

Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi o jej rozstrzygnięciu osobę składającą
reklamację w terminie do 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

VII.

Postanowienia końcowe

VII.1.

Z ważnej przyczyny, jaką jest stwierdzenie istotnego naruszenia niniejszego Regulaminu,
Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu.

VII.2.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest TESCO (Polska) sp. z o.o.
z adresem siedziby: ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków. Dane osobowe przetwarzane będą
w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród i rozpatrywania reklamacji.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, wydania
nagrody i rozpatrzenia reklamacji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych i ich poprawiania.

VII.3.

Niniejszy Regulamin jest dostępny do pobrania w formacie .PDF pod adresem URL: http://
zuchpisze.pl/swiat-bez-muzyki/ Regulamin dostępny jest również do wglądu w siedzibie
Organizatora (Lemon Sky spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., ul. Fabryczna 19,
53-609 Wrocław).

zuch_konkurs@gazeta.pl
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