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REGULAMIN KONKURSU  

Pomidorowa Promocja Paragonowa 

(dalej: „Regulamin”) 

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

1. Organizatorem konkursu Pomidorowa Promocja 
Pomidorowa (dalej: Konkurs”) jest KST Gastro 
Group Marcin Szworak. z siedzibą w Żurawicy 
(37-710), przy ul. Żeromskiego 5, NIP: 795-24-
00-555, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Niektóre czynności związane z 
przeprowadzeniem wykonuje w imieniu i na 
rzecz Organizatora Agencja reklamowa, 
określana dalej, jako „Koordynator”. 

3. Konkurs organizowany jest na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w 
rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 

5. Celem Konkursu jest promocja marki „Makarun 
Spaghetti and Salad (dalej: „Marka”). 

6. Konkurs trwa od dnia 09.07.2018 do 31.07.2108 
r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”). 

 §2 [UCZESTNICY KONKURSU] 

1. W Konkursie mogą̨ brać ́ udział wszystkie osoby 
fizyczne działające jako konsumenci, które są̨ 
osobami pełnoletnimi lub są̨ osobami powyżej 13 
roku życia a poniżej 18 roku życia, 
posiadającymi ograniczoną zdolność ́ do 
czynności prawnych, oraz posiadającymi zgodę̨ 
przedstawiciela ustawowego na udział w 
Konkursie. W okresie promocyjnym Konkursu 
jedyną daną identyfikującą Uczestnika jest adres 
email, z którego przesyła on paragony. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą̨ być ́
pracownicy i przedstawiciele Organizatora ani 
Koordynatora. W przypadku, gdy Organizator 
stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała 
udział osoba niespełniająca warunków 
uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z 
Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody 
w Konkursie. 

3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny 
oraz darmowy. Uczestnik biorąc udział w 
konkursie akceptuje w całości niniejszy 
regulamin. 

4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi w 
czasie trwania promocji w dowolnym Punkcie 
Marki dokonać zakupu wybranego przez siebie 
sosu pomidorowego (Bolognese, Mexicano, 
Pomodoro, Pomodoro con pollo), a następnie 
przesłać zdjęcie lub skan paragonu na adres 
email paragony@makarun.pl. 

 §3 [NAGRODY] 

1. W Konkursie przyznana zostanie 1 nagroda 
(dalej: „Nagroda”) – voucher na wycieczkę do 
Włoch o wartości 2000 zł. 

2. Laureat Konkursu nie będzie miał prawa do 

wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, 
ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego 
Nagrody. 

3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia 
prawa do Nagrody na osoby trzecie. 

4. Laureat konkursu będzie zobowiązany do 
wykonania minimum 5 zdjęć z wyjazdu, w 
tematyce związanej z przedmiotem działalności 
Organizatora uzgodniony z nim uprzednio. Na te 
zdjęcia Laureat udzieli Organizatorowi 
dożywotniej, nieodwołalnej i nieograniczonej 
licencji na wykorzystywanie zdjęć oraz zgodę na 
wykorzystanie własnego wizerunku, jeśli pojawi 
się na wskazanych zdjęciach. 

5. W związku z faktem iż, Konkurs został ogłoszony 
w mediach, jest przeznaczony dla osób 
fizycznych a kwota nagrody dla jednej osoby nie 
przekracza progów podatkowych dla takich 
nagród, Organizator jest Zwolniony z 
obowiązków podatkowych, związanych z 
Konkursem. 

 §4 [PRZEBIEG KONKURSU I ZASADY WYŁANIANIA 

ZWYCIEZCY] 

1. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która w 
okresie promocyjnym przyśle paragony z 
największą ilością sosów pomidorowych 
wskazanych w §2 pkt 4. 

2. Do ilości o której mowa nie wlicza się innych 
sosów, dodatków czy produktów, jeżeli będą one 
zawarte na przesłanym paragonie. 

3. Uczestnik może w okresie promocyjnym przesłać 
dowolną ilość maili i paragonów zwracając 
uwagę na poniższe zastrzeżenia: 

1. Podstawą tworzenia listy rankingowej 
finalistów będą paragony przesłane z 
określonego adresu email, przesłanie 
paragonów z różnych adresów email 
spowoduje rozbicie ilości na 
poszczególne adresy email, bez 
możliwości zsumowania – zasada jeden 

uczestnik jeden adres email do 
przesyłania paragonów. 

2. Za paragon uznaje się wydruk z kasy 
fiskalnej w żaden sposób nie 
uszkodzony i zmodyfikowany, gdzie 
istnieje możliwość odczytania daty 
wydruku, miejsca zakupu i numeru 
paragonu. 

3. Jeżeli dany paragon zostanie przesłany 
dwa razy bądź więcej, decyduje data 
pierwszego przesłania przez dowolny 
adres email. 

4. Organizator może odrzucić dany 
paragon z innej przyczyny, jest jednak 
zobowiązany do przesłania 
uzasadnienia w zwrotnej wiadomości 
email. 

4. Po zakończeniu okresu obowiązywania promocji 
Organizator przygotuje listę rankingową opartą 
na  zsumowaniu wartości paragonów, a o wyniku 
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poinformuje trzy adresy email z największą 
wartością uzyskanych paragonów. 

5. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie 
do 14 sierpnia  2018 r. na adres 

paragony@makarun.pl, wiadomości email 
zawierającej dane osobowe Laureata w postaci: 
imienia, nazwiska, adresu, adresu email, 
telefonu i innych danych, które okażą się 
niezbędne w celu wygenerowania Nagrody. 

6. W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 
14 sierpnia 2018 r. wiadomości email, o której 
mowa w ust. 5 powyżej, Uczestnik ten traci 
prawo do Nagrody. 

7. Nagroda zostaną przygotowana do dnia 24 
sierpnia 2018 r. w formie ustalonej z Laureatem. 

8. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po 
stronie Laureata, nie uda się przygotować 
Nagrody do dnia 24 sierpnia 2018 przepada ona 
na rzecz kolejnego adresu email z listy 
rankingowej. 

9. Nagrody, które nie zostaną wydane Laureatowi 
lub dwóm kolejnym adresom email (ze względu 
na wystąpienie sytuacji określonych w §4 pkt 8) 
przepadają na rzecz Organizatora. 

  §5 [REKLAMACJE] 

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być 
zgłaszane pisemnie na adres Organizatora. 

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie 
Uczestnikom Konkursu. 

3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z 
dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, 
nazwisko, dokładny adres Uczestnika, oraz adres 

email z którego wysyłał paragony, jak również 
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

4. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym 
przebiegiem Konkursu, Organizator powoła 
komisję konkursową w składzie trzech 
przedstawicieli Organizatora (dalej: „Komisja”). 

5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w 
terminie 14 dni od dnia doręczenia 
Koordynatorowi. 

6. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie 
powiadomiony listem poleconym wysłanym na 
adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od 
daty rozpatrzenia reklamacji. 

7. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione 
w postępowaniu reklamacyjnym mogą być 
dochodzone przed sądem powszechnym. 

  §6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 

1. Administratorem danych osobowych 
Uczestników Konkursu jest Organizator. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w 
celach związanych przedmiotowo z Konkursem. 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do 
danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 
Administrator informuje, że podanie danych jest 
dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród 
oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane 

zgodnie z przepisami prawa. 

 

 


