Regulamin Konkursu "Życzenia z Grant’s"
§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Życzenia z Grant’s”, zwanego dalej „Konkursem” jest FENOMEM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Śmiała 31 a, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, XIII
Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000364648, NIP 844-233-39-90, REGON200385287
zwany dalej "Organizatorem".
2. Przyrzekającym nagrody w Konkursie pod nazwą „Życzenia z Grant’s”, jest CEDC
International Sp. z o. o., z siedzibą w Obornikach, przy ulicy Kowanowskiej 48, wpisana do
rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051098, kapitał zakładowy: 815 157,50
PLN, NIP 526-02-09-395, REGON 002160096, na zlecenie której Organizator przeprowadza
Konkurs.
3. Prawo do weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa przysługuje Organizatorowi.
Organizator może zażądać oświadczeń i zgód potwierdzających spełnienie warunków udziału
w Konkursie, o których mowa w Regulaminie, w formie pisemnej i przesłanie ich na adres
Organizatora. W przypadku nieotrzymania ich przez Organizatora, Organizator może uznać, że
oświadczenie to w ogóle nie zostało złożone, co będzie wiązało się z wykluczeniem tej osoby
z grona Uczestników Konkursu.
4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany,
administrowany ani stowarzyszony z portalem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym
zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w
Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebookowi. Informacje te
będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a. Uczestniku - należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, obywatela Rzeczpospolitej
Polskiej, dysponującą pełną zdolnością do czynności prawnych, która spełnia warunki
określone w §2.
b. Stronie „Grant’s Whisky” – należy przez to rozumieć stronę marki „Grant’s” (fanpage)
w
portalu
społecznościowym
Facebook
znajdującą
się
pod
adresem:
https://www.facebook.com/GrantsWhiskyPolska/?fref=ts
c. Stronie Konkursowej – należy przez to rozumieć stronę internetową pod adresem
zyczeniazgrants.pl, informującą o Konkursie, wskazującą Zadanie Konkursowe oraz
umożliwiającą wzięcie udziału w Konkursie i złożenie Zgłoszenia Konkursowego.
d. Zgłoszeniu Konkursowym - należy przez to rozumieć stworzenie w Generatorze życzeń
kartki z uzupełnionym tekstem wraz z projektem na podstawie wybranych przez Użytkownika
predefiniowanych elementów graficznych, podanie imienia i nazwiska, adresu mailowego,
wpisanie numeru paragonu zakupionej butelki whisky Grant’s oraz potwierdzenie akceptacji
Regulaminu.
§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
Warunkiem zgłoszenia do udziału w Konkursie jest:

a. Pełnoletność i posiadanie obywatelstwa Rzeczpospolitej Polskiej
b. Przesłanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego, o którym mowa w §1. pkt. 5 lit. d.
§3. Zasady Konkursu
1. Konkurs trwa od 13.12.2016 od godz. 10:00 do 22.12.2016 do godz. 23:59.
2. Każdego dnia roboczego w czasie trwania Konkursu wybieranych będzie 5 Laureatów.
Łącznie w całym Konkursie wybranych zostanie 50 Laureatów. Jeden Uczestnik może zostać
laureatem tylko raz w czasie trwania całego Konkursu.









Pierwsza selekcja - 5 Laureatów: 14.12.2016 do godz. 12.00
Druga selekcja - 5 Laureatów: 15.12.2016 do godz. 12.00
Trzecia selekcja - 5 Laureatów: 16.12.2016 do godz. 12.00
Czwarta selekcja – 3 x 5 Laureatów (dla Zgłoszeń Konkursowych z 16, 17 i 18.12.2016):
19.12.2016 do godz. 12.00
Piąta selekcja 5 Laureatów: 20.12.2016 do godz. 12.00
Szósta selekcja 5 Laureatów: 21.12.2016 do godz. 12.00
Siódma selekcja 5 Laureatów: 22.12.2016 do godz. 12.00
Ósma selekcja 5 Laureatów: 23.12.2016 do godz. 12.00

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
4. Udział w Konkursie polega na stworzeniu w Generatorze życzeń kartki z uzupełnionym
tekstem wraz z projektem na podstawie wybranych przez Użytkownika predefiniowanych
elementów graficznych, podaniu imienia i nazwiska, adresu mailowego, wpisaniu numeru
paragonu zakupionej butelki whisky Grant’s oraz potwierdzeniu akceptacji Regulaminu.
5. Kompletne Zgłoszenie musi zawierać wszystkie elementy, wskazane w §3, pkt. 4.
6. Niekompletne Zgłoszenia nie będą brane pod uwagę przy wyborze Laureatów.
7. Uczestnik zobowiązany jest do osobistego działania.
§4. Wyłanianie zwycięzców i nagrody
1. Organizator spośród wszystkich odpowiedzi biorących udział w Konkursie wybierze łącznie
50 Laureatów.
2. Organizator przyznaje Laureatom nagrody, którymi są produkty Grant’s. Każdy z laureatów
otrzymuje produkt Grant’s wraz z nagrodą pieniężną o wartości 11,11% wartości nagrody w
całości przeznaczonej na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. Zwycięzców Konkursu wyłania i ogłasza Organizator.
4. Dokonując wyboru, Organizator kieruje się kryteriami takimi jak: kreatywność, zgodność
z zasadami języka polskiego oraz złożenie pełnego Zgłoszenia Konkursowego.
5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej na adres e-mail podany w Generatorze życzeń
na stronie zyczeniazgrants.pl najpóźniej do godziny 14:00 każdego dnia selekcji (terminy
selekcji Laureatów wskazane są w §3, pkt. 2).

6. Zgłoszenie się do Konkursu oznacza zgodę na publikację danych zwycięzcy Konkursu zgodnie
z Regulaminem.
7. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
8. W wypadku niemożności skontaktowania się ze Laureatami w ciągu 2 dni roboczych od dnia
wyboru ich Zgłoszeń, tracą oni prawo do otrzymania Nagrody. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
9. Nagrody zostaną przesłane do Laureatów w terminie do 30 dni po ogłoszeniu wyników
Konkursu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia wysyłki nagród wyłącznie na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Nieodebranie przez Zwycięzcę nagrody lub gdy Zwycięzcą zostanie Uczestnik, któremu
stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu nagroda nie przysługuje, skutkuje
wygaśnięciem prawa do tej nagrody i wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu.
Warunkiem odebrania nagrody jest potwierdzenie pełnoletności Laureata.
13. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego
Regulaminu oraz gdy Uczestnik wpłynął na przyznanie nagrody w sposób niedozwolony,
nagroda wygrana przez danego Uczestnika w Konkursie przepada, a Organizator nie jest
zobowiązany do nagrodzenia innego Uczestnika Konkursu.
§5. Prawa autorskie
1. Publikując Zgłoszenie Konkursowe Uczestnik oświadcza, że jest jego autorem i nie narusza
on w żaden sposób praw osób trzecich, w tym prawa/praw do wizerunku Uczestnika Konkursu
lub osób trzecich.
2. Z chwilą opublikowania Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik potwierdza, iż o ile jest to
wizerunek osoby trzeciej, uzyskał stosowne zgody i upoważnienia i wyraża zgodę:
a. Na wykorzystanie wizerunku uczestnika Konkursu lub wizerunków osób trzecich
utrwalonych w przesłanym na Konkurs utworze w celach komercyjnych bez ograniczeń
czasowych, terytorialnych czy co do pól eksploatacji
b. Na przeniesienie na Przyrzekającego autorskich praw majątkowych do korzystania
i rozporządzania nim w celach komercyjnych na polach eksploatacji obejmujących publiczne
wykonywanie, wystawianie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym oraz wytwarzanie egzemplarzy utworu określoną techniką, w tym
techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową. W szczególności Uczestnik wyraża
zgodę na publikowanie Zgłoszenia Konkursowego na Stronie Konkursowej zyczeniazgrants.pl.
3. Uczestnik Konkursu upoważnia CEDC International Sp. z o. o. do korzystania, używania
i rozpowszechniania utworów, ich projektów oraz ich elementów we wszystkich formach,
w dowolnej liczbie egzemplarzy, w całości lub części, bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych czy co do pól eksploatacji.

4. Uczestnik Konkursu zezwala CEDC International Sp. z o. o., bez dodatkowego
wynagrodzenia, na wykonywanie wszelkich praw zależnych do utworów zgłoszonych do
Konkursu, zezwala na ich dowolne przetwarzanie (adaptacje) przez CEDC International Sp. z o.
o. lub osoby trzecie działające na jego zlecenie. Powyższe uprawnienia CEDC International Sp.
z o. o. może wykonywać bez ograniczeń czasowych i terytorialnych czy co do pól eksploatacji.
5. Organizator jest uprawniony do korzystania ze zgłoszonych Zgłoszeń Konkursowych
w sposób anonimowy - bez konieczności każdorazowego podawania danych Uczestnika.
4. Uczestnik oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy na mocy, której organizacja
ta mogłaby nabyć prawa autorskie do utworów stworzonych przez Uczestnika w związku z jego
udziałem w Konkursie lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania
tymi prawami.
5. W związku z przeniesieniem praw majątkowych Uczestnikom poza uprawnieniem do
uzyskania nagrody na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, nie przysługują żadne
inne roszczenia do Organizatora względem osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.
6. Nagroda nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 51, poz. 307).
§6.Reklamacje
1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji na piśmie pod rygorem nieważności na adres
Fenomem sp. z o.o. Śmiała 31 a, Warszawa, z dopiskiem „Życzenia z Grant’s” w terminie 5 dni
od zakończenia Konkursu.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, kserokopię dowodu osobistego
i aktualny adres Uczestnika, jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji.
3. Organizator Konkursu jest zobowiązany do rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji w terminie
14 dni od daty ich otrzymania i powiadomienia składającego reklamację o sposobie jej
rozwiązania.
4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
§7.Dane osobowe
1. Uczestnik Konkursu poprzez akceptację Regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w Zgłoszeniu Konkursowym w celach związanych z przeprowadzeniem
Konkursu, w tym wysyłką nagród konkursowych.
2. Uczestnik Konkursu może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
Zgłoszeniu Konkursowym przez CEDC International Sp. z o. o., z siedzibą w Obornikach, przy
ulicy Kowanowskiej 48, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych,
obejmujących przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
§8.Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
zyczeniazgrants.pl.

1. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych
w Regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad
Konkursu w granicach przewidzianych przepisami prawa, lecz w sposób niepogarszający
warunków uczestnictwa.
3. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub
niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie.
4. Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora z odpowiedzialności z tytułu naruszenia
przepisów prawa lub praw osób trzecich, w przypadku kiedy takie naruszenie stanowiło będzie
zgłoszenie udziału w Konkursie przez Uczestnika lub inne działanie lub zaniechanie Uczestnika
związane z Konkursem. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych
Regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy
Kodeksu Cywilnego.

