REGULAMIN KONKURSU
Z MIŁOŚCI ♥ DO PRZYJEMNOŚCI
NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU
1. Organizatorem konkursu "Z miłości ♥ do przyjemności” (dalej „Konkurs”) jest HIGHLITE
Bielecka, Jellinek, Poznar Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu (50-217), ul. Pomorska
55/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000595440, REGON: 363484399, NIP: 898 221 61 30,
reprezentowaną przez: Matyldę Jellinek, zwana dalej „Organizatorem”.
TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
2. Termin wysyłania Zgłoszeń do Konkursu odbywa się w dniach 2.11.2016 roku do
31.12.2016 roku o godz. 23:59.
3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
UCZESTNICY KONKURSU
4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu i pracownicy
firmy SPECTRUM BRANDS 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 Konkursu oraz tych, które pracowały
nad jego projektem i wdrożeniem.
DANE OSOBOWE
6. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez HIGHLITE Bielecka, Jellinek,
Poznar Spółka Jawna ul. Pomorska 55/2, 50-217 Wrocław wyłącznie w celu
przeprowadzenia niniejszego Konkursu 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 osobowych oraz ich poprawiania.
NAGRODY W KONKURSIE
7. W Konkursie przewidziano Nagrody (dalej: Nagrody):
7.1. Nagroda Główna (dalej: „Nagroda Główna”) – wyjazd dla dwóch osób do jednego z
5-ciu krajów: Gruzji, Węgier, Grecji, Hiszpanii lub Maroko z biurem podróży Travel Planet,
w ilości 1 sztuki.

a.)

Na miejscu na zwycięzcę czekać będą warsztaty kulinarne z kuchni danego
regionu, degustacja lokalnych przysmaków oraz win, a także zwiedzanie
najpopularniejszych atrakcji.
b.)
Kierunek i termin wyjazdu zostaną ustalone bezpośrednio ze Zwycięzcą.
c.)
Nagroda Główna wystawiona jest na dane Uczestnika podane podczas
rejestracji oraz wskazanej przez Uczestnika osoby towarzyszącej. Nie ma możliwości
zamiany lub przeniesienia wygranej na osoby trzecie.
7.2. Nagrody Dodatkowe
 Ekspres do kawy RETRO Ribbon Red, o wartości 369 zł, w ilości 3 sztuk
 Ekspres do kawy RETRO Classic Noir, o wartości 369 zł, w ilości 3 sztuk
 Ekspres do kawy RETRO Vintage Cream, o wartości 369 zł, w ilości 3 sztuk
 Czajnik RETRO Classic Noir, o wartości 319 zł, w ilości 3 sztuk
 Czajnik RETRO Ribbon Red, o wartości 319 zł, w ilości 3 sztuk
 Czajnik RETRO Vintage Cream, o wartości 319 zł, w ilości 3 sztuk
 Toster RETRO Classic Noir, o wartości 319 zł, w ilości 3 sztuk
 Toster RETRO Ribbon Red, o wartości 319 zł, w ilości 3 sztuk
 Toster RETRO Vintage Cream, o wartości 319 zł, w ilości 3 sztuk
7.2.1. Nagrody Dodatkowe przyznawane będą co tydzień, po jednej dla 3 najlepszych
prac, według harmonogramu:
9 listopada 2016 – 3 Ekspresy RETRO Ribbon Red
16 listopada 2016 – 3 Czajniki RETRO Ribbon Red
23 listopada 2016 – 3 Tostery RETRO Ribbon Red
30 listopada 2016 – 3 Ekspresy RETRO Classic Noir
7 grudnia 2016 – 3 Czajniki RETRO Classic Noir
14 grudnia 2016 – 3 Tostery RETRO Classic Noir
21 grudnia 2016 – 3 Ekspresy RETRO Vintage Cream
27 grudnia 2016 – 3 Czajniki RETRO Vintage Cream
4 stycznia 2017 – 3 Tostery RETRO Vintage Cream
8. Do każdej z Nagród dołączona jest Nagroda Pieniężna stanowiąca równowartość
zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej. Nagroda Pieniężna nie zostanie
wydana do rąk Uczestnika, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na
pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co
Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.
9.

Nagród nie można wymienić na gotówkę lub inne produkty marki Russell Hobbs.
Nagrody nie można się też zrzec na rzecz innej osoby.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
10. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie poniższe
warunki:
a.)
Nie później niż do 31.12.2016 r. do godz. 23:59 (włącznie) zarejestrować się
na stronie http://pl.russellhobbs.com/zmiloscidoprzyjemnosci, wypełniając
elektroniczny formularz.

b.)
Podzielić się swoją codzienną drobną przyjemnością, która wywołuje uśmiech
na twarzy. Zgłoszenie do Konkursu ma formę tekstu i zdjęcia.
11. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Jury, w skład którego wchodzą
przedstawiciele Organizatora i firmy Spectrum Brands Poland sp. z o.o. Jury dokonuje
wyboru zwycięzców spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu w terminie 4 dni od
zakończenia Konkursu.
12. Laureaci Nagród Dodatkowych ogłaszani będą co tydzień w trakcie Konkursu, w
terminach: 9.11, 16.11, 23.11, 30.11, 7.12, 14.12, 21.12, 28.12, 4.01.
13. Kryterium oceny to: zgodność zgłoszenia z tematem Konkursu, ciekawy pomysł oraz
estetyka.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia ze strony konkursowej zgłoszeń
niezwiązanych z tematem Konkursu, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe,
naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne,
ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności,
naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub
rasowych.
15. Nadsyłając zgłoszenie, Uczestnik zaświadcza, że posiada do niego pełne prawa autorskie.
W zgłoszeniach nie może być widoczne żadne logo lub znak towarowy, oprócz znaków
produktów Russell Hobbs. Zgłoszenia, co do których Organizator poweźmie wątpliwość,
że może ono naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa
do wizerunku, nie będzie uwzględnione i zostanie usunięte.
16. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 4.01.2017 roku na stronie
www.zmiloscidoprzyjemnosci.pl oraz na
http://pl.russellhobbs.com/zmiloscidoprzyjemnosci
ODBIÓR NAGRÓD

17. Nagroda Główna w postaci kuponu na wyjazd z biurem podróży Travel Planet zostanie
wysłana na koszt Organizatora drogą kurierską na adres podany przez Uczestnika w
terminie do 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu.
18. Nagrody Dodatkowe zostaną wysłane na koszt Organizatora drogą kurierską na adres
podany przez Uczestnika w terminie do 30 dni roboczych od ogłoszenia wyników
Konkursu.
19. Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami
podatkowymi.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Uczestnika Nagrody,
jeśli brak doręczenia wynika z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Uczestnik (np.
błędnie podany przez Uczestnika adres do wysyłki).

REKLAMACJE
21. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konkursu mogą być zgłaszane w ciągu 30 dni od
daty zakończenia Konkursu, wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora:
Reklamacja "Z MIŁOŚCI DO PRZYJEMNOŚCI”, HIGHLITE Bielecka, Jellinek, Poznar Spółka
Jawna, ul. Pomorska 55/2, 50-217 Wrocław.
22. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
23. 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
24. Regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.zmiloscidoprzyjemnosci.pl.
25. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
mają przepisy polskiego prawa.

ZAŁĄCZNIK nr 1
Formularz rejestracyjny do Konkursu „Z MIŁOŚCI ♥ DO PRZYJEMNOŚCI” dostępny na stronie
http://pl.russellhobbs.com/zmiloscidoprzyjemnosci
IMIĘ
----------NAZWISKO
----------E-MAIL
----------ULICA
----------NR DOMU/MIESZKANIA
----------KOD POCZTOWY
----------MIASTO
----------ZGŁOSZENIE – OPIS + ZDJĘCIE
-----------[]
Akceptuję regulamin
[]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez HIGHLITE Bielecka,
Jellinek, Poznar Spółka Jawna, ul. Pomorska 55/2, 50-217 Wrocław wyłącznie w celu
przeprowadzenia niniejszego Konkursu, jego 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 dn.
29.08.1997 r. 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 przeprowadzenia
Promocji i wydania nagród.
[]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez SPECTRUM BRANDS
POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a w celu wysyłki
informacji handlowych drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne.
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