Regulamin konkursu
„Pomaluj swoją chwilę z Fantasia”

1. Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem konkursu pod nazwą „Pomaluj swoją chwilę z Fantasia” (dalej „Konkurs”)
jest Pride and Glory Huge Idea sp. z o.o., sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul.
Bonifraterska 17 00-203 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 318246, posiadająca NIP: 525-24-44-319 (dalej
„Organizator Konkursu”), działająca na zlecenie Danone sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Redutowej

9/23,

05-077 Warszawa, wpisanej do

rejestru przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014227, kapitał zakładowy w
wysokości 53.550.000 zł, NIP 527-020-44-71, BDO 000013290 (dalej „Fundator”).
2.

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady
jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania
reklamacyjnego.

3.

Konkurs jest prowadzony na stronie internetowej https://konkurs.fantasia.com.pl/

4.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu Konkursu, Organizator Konkursu
powoła trzyosobowe Jury Konkursowe. W skład Jury Konkursowego wejdą osoby
delegowane przez Organizatora Konkursu.

5.

Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6.

W okresie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu na stronie
internetowej pod adresem https://konkurs.fantasia.com.pl/ („Strona Konkursu”)
możliwa do ściągnięcia i zapisania na urządzeniu Uczestnika, oraz w siedzibie
Organizatora.

7.

Udział w Konkursie jest dobrowolny.
2. Czas trwania Konkursu
Konkurs trwa od dnia 7 stycznia 2019 od godziny 11:00 do dnia do 25 lutego 2019 r. do
godz. 23:59 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
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3. Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1.

W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Uczestnicy”), które:

2.

a)

mają ukończone 18 lat;

b)

zaakceptują warunki Regulaminu dostępnego na Stronie Konkursu.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, Fundatora oraz
osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż
stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej
rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i
osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.

W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest
dokonywanie zgłoszeń w Konkursie w imieniu osób trzecich.

4.

Aby zgłosić udział w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu:
a)

wejść na Stronę Konkursu;

b)

zarejestrować się jako Uczestnik Konkursu, poprzez wypełnienie

formularza na Stronie Konkursowej;
c)

dokonać zgłoszenia poprzez dodanie 1 (słownie: jednego), samodzielnie

zrobionego zdjęcia inspirowanego hasłem „Pokaż swoją chwilę malowaną z Fantasią” zgodnie z
zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie (dalej: „Praca Konkursowa”),
przy czym zgłoszenie zwane jest w dalszej części Regulaminu z osobna „Zgłoszeniem”.
5.

Praca Konkursowa wysłana przez Uczestnika:
a)

powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;

b)

nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, niemoralnych lub

treści sprzecznych z prawem lub treści wzywających do nienawiści na jakimkolwiek tle,
treści erotycznych, propagujących przemoc;
c)

nie może naruszać dobrych obyczajów, w szczególności nie może w

jakikolwiek sposób nawiązywać do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, religii,
narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji
seksualnej;
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d)

nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek

podmiotów, z wyłączeniem ewentualnych treści reklamowych dotyczących spółek
wchodzących w skład grupy Danone w Polsce;
e)

nie może zagrażać ani naruszać praw osób trzecich, w tym w

szczególności: dóbr osobistych, praw autorskich, praw do znaków towarowych, logo,
wzorów przemysłowych i innych oznaczeń stanowiących własność intelektualną;
f)

nie może być niekompletna, nieczytelna, niezrozumiała lub

niestanowiąca odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Organizator
ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu i pozbawić ewentualnego prawa do nagrody w
Konkursie. Ponadto, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w
Konkursie Uczestników, którzy podali nieprawdziwe dane osobowe.
6.

Każda Praca Konkursowa zgłoszona do Konkursu podlega wstępnej weryfikacji

Organizatora (moderacja) pod względem formalnej prawidłowości Zgłoszenia oraz
zgodności z obowiązującymi przepisami, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami
Regulaminu. Po dokonaniu weryfikacji Organizator podejmuje według własnego
uznania decyzję o pozostawieniu danego Zgłoszenia w puli Zgłoszeń biorących udział w
Konkursie bądź o wykluczeniu danego Zgłoszenia z Konkursu. Usunięcie danej Pracy
Konkursowej oznacza wykluczenie Zgłoszenia z daną Pracą Konkursową w wyniku
stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika, który dokonał tego Zgłoszenia, postanowień
Regulaminu, w szczególności pkt 3.4 i 3.5. W przypadku, gdy po dokonaniu moderacji,
wobec Zgłoszenia na Stronie Konkursowej do Organizatora wpłyną w jakiejkolwiek
formie sygnały świadczące o tym, że Praca Konkursowa narusza postanowienia
Regulaminu, Organizator uprawniony będzie do ponownej weryfikacji Zgłoszenia i
ewentualnego wykluczenia pracy Konkursowej z Konkursu na każdym jego etapie.
7.

Każdy z Uczestników może nadesłać dowolną liczbę Zgłoszeń.

8.

O momencie nadesłania Zgłoszenia decyduje data zarejestrowania Zgłoszenia w

na Stronie Konkursowej, według czasu obowiązującego aktualnie na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Nagrody
1. W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody:
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2. 10 (słownie: dziesięć) foteli Bello Giardino Kokon Bellissimo, każdy o wartości 1199 zł brutto
(dalej: „Nagroda Główna”), po jednym na każdą pięciodniową edycję Konkursu to jest:
Edycja I: od 7 stycznia 2019 godzina 11:00 do 11 stycznia 2019 godzina 23.59,
Edycja II: od 12 stycznia 2019 godzina 0:00 do 16 stycznia 2019 godzina 23.59 ;
Edycja III: od 17 stycznia 2019 godzina 0:00 do 21 stycznia 2019 godzina 23.59;
Edycja IV: od 22 stycznia 2019 godzina 0:00 do 26 stycznia 2019 godzina 23.59;
Edycja V: od 27 stycznia 2019 godzina 0:00 do 31 stycznia 2019 godzina 23.59;
Edycja VI: od 1 lutego 2019 godzina 0:00 do 5 lutego 2019 godzina 23.59;
Edycja VII: od 6 lutego 2019 godzina 0:00 do 10 lutego 2019 godzina 23.59;
Edycja VIII: od 11 lutego 2019 godzina 0:00 do 15 lutego 2019 godzina 23.59;
Edycja IX: od 16 lutego 2019 godzina 0:00 do 20 lutego 2019 godzina 23.59;
Edycja X: od 21 lutego 2019 godzina 0:00 do 25 lutego 2019 godzina 23.59;
3. 1000 (słownie: tysiąc) nagród, każda w postaci łyżeczki do herbaty ze stali szlachetnej Hefra,
ozdobionej grawerem i kryształem Swarovski, dalej: „Nagroda Dzienna”, każda o wartości
13,46 zł netto, po 20 do przyznania za każdym dzień Konkursu - dalej łącznie jako „Nagrody”.
4. Laureaci nie są uprawnieni do wymiany Nagrody na gotówkę lub na nagrodę innego
rodzaju.
5. Laureaci nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
6. Ponadto Organizator przyzna każdemu Laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną.
Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowić będzie 11,11% łącznej wartości
otrzymanej przez Laureata nagrody, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie
zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób, iż końcówka mniejsza niż 50 groszy zostanie
pominięta, a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w górę do
pełnego złotego. Organizator potrąci kwotę nagrody dodatkowej na zryczałtowany podatek
dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361) i odprowadzi ją do właściwego
Urzędu Skarbowego.
5. Wyłanianie Laureatów i wydawanie Nagród w Konkursie
1. W celu wyłonienia Laureatów oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym
przebiegiem Konkursu, Organizator powoła trzyosobową komisję (dalej: „Komisja”). W skład
komisji wejdą przedstawiciele Organizatora. Miejscem obrad Komisji jest siedziba
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Organizatora. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością oddanych głosów. Z obrad
Komisji i przeprowadzenia głosowania zostanie sporządzony protokół.
2. Komisja działając w oparciu o kryterium kreatywności oraz oryginalności i pomysłowości
Prac Konkursowych, a także biorąc pod uwagę zgodność Zgłoszeń z postanowieniami
Regulaminu, w terminie do trzech dni roboczych po upływie danego dnia z Okresu Trwania
Konkursu oceni wszystkie Zgłoszenia z danego dnia i wyłoni po 20 (słownie: dwadzieścia)
zwycięskich Zgłoszeń z danego dnia Okresu Trwania Konkursu (którego autorzy są zwani dalej:
„Laureatami Nagród Dziennych”).
3. Ponadto, w terminie do siedmiu dni roboczych od zakończenia danej pięciodniowej Edycji
Konkursu spośród zwycięskich Zgłoszeń dokonanych w Konkursie przez Laureatów Nagród
Dziennych w danej Edycji Konkursu, kierując się kryteriami, o których mowa w pkt 4.2.
Regulaminu, Komisja wyłoni 1 (słownie: jedno) Zgłoszenie z każdej Edycji Konkursu, które
zostanie ocenione najwyżej (których autorzy są zwani dalej: „Laureatami Nagrody Głównej”).
4. Laureaci Nagród Dziennych i Laureaci Nagrody Głównej są dalej zwani „Laureatami”.
5. Uczestnik Konkursu, aby przekonać się, czy został Laureatem Nagrody Dziennej lub
Nagrody Głównej, powinien wejść na Stronę Konkursu, gdzie w terminie do trzech dni
roboczych od dnia, z którego wyłaniani są Laureaci Nagród Dziennych, zostanie opublikowana
lista Laureatów Nagród Dziennych oraz w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia danego
5-dniowego etapu konkursu – lista Laureatów Nagród Głównych. Dodatkowo, Uczestnicy
Konkursu, którzy zostaną Laureatami Nagród Dziennych i Głownych, zostaną powiadomieni o
tym fakcie poprzez prywatną wiadomość wysłaną z adresu konkurs.fantasia@vml-poland.com
poczty elektronicznej na ich adres mailowy, podany w formularzu rejestracyjnym na Stronie
Konkursowej.
6. Nagroda Główna zostanie dostarczona potwierdzonym Laureatom Nagrody Głównej przez
kuriera w terminie do 15 dni roboczych od dnia ogłoszenia uczestnika Laureatem Nagrody
Głównej. Odebranie Nagrody Głównej uzależnione jest od podpisania przez Laureata
protokołu odbioru Nagrody Głównej.
7. Nagrody Dzienne zostaną dostarczone potwierdzonym Laureatom Nagród Dzienych, przez
kuriera w terminie do 15 dni roboczych od dnia ogłoszenia uczestnika Laureatem Nagrody
Dziennej. Odebranie Nagrody Dziennej uzależnione jest od podpisania przez Laureata
protokołu odbioru Nagrody Dziennej.
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6. Postępowanie reklamacyjne
1. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić Organizatorowi reklamację w terminie 14 (słownie:
czternastu) dni kalendarzowych od dnia dowiedzenia się o zdarzeniu będącym podstawą do
zgłoszenia reklamacji, jednak nie później niż do dnia 30.05.2019 r. za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: konkurs.fantasia@vml-poland.com. O prawidłowym terminie
wniesienia reklamacji decyduje data przesłania wiadomości poczty elektronicznej.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, dokładny opis i uzasadnienie
reklamacji oraz opis zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Konkursie
oraz treść żądania.
3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora. O sposobie rozpatrzenia
reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty
elektronicznej w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia rozpatrzenia reklamacji
przez Organizatora.
4. Złożenie, niezłożenie lub nieuwzględnienie reklamacji nie wyklucza możliwości
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

7. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundator: DANONE sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/23. Administrator wyznaczył Inspektora
Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod.danone@danone.com
2. Dane będą przetwarzane w celu:
a.realizacji Konkursu, w tym w celu przekazania Nagrody (podstawa prawna: prawnie
uzasadniony interes administratora)
b.wypełnienia obowiązku podatkowego (podstawa prawna: wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze)
c.rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora)
d.ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony
interes administratora).
3. Podanie danych przez Uczestnika/Laureata jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w
Konkursie. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie w tym odbiór
Nagród.
4. Dane będą przechowywane przez czas trwania Konkursu, rozliczenia oraz okres dochodzenia
roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie.
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5. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z
realizacją Konkursu innym podmiotom, w szczególności Organizatorowi, i innym podmiotom
świadczącym wsparcie techniczne Konkursu.
6. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie
przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi
do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

8. Postanowienia końcowe
1. Wykorzystanie w Zgłoszeniu Pracy Konkursowej jest równoznaczne ze złożeniem przez
Uczestnika oświadczenia, zgodnie z którym Uczestnik potwierdza, że:
A. jest wyłącznym autorem przesłanej Pracy Konkursowej, posiada do niej wszelkie majątkowe
i osobiste prawa autorskie, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi,
nikt inny nie jest upoważniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie oraz, że jego
prawa do odpowiedzi na pytanie konkursowe nie są w żaden sposób ograniczone ani
obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Organizatora z żadnymi
roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji lub z tytułu wykonywania przez
Organizatora przekazanych przez Uczestnika uprawnień lub naruszenia innych praw osób
trzecich;
B. na każde żądanie Organizatora Uczestnik przedstawi, w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych
od otrzymania takiego żądania za pośrednictwem wiadomości e-mail lub poczty, odpowiednie
dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym ustępie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Zgłoszenia lub pozbawienia prawa do
Nagrody Laureata, który uzyskał już prawo do Nagrody w przypadku powzięcia wiadomości, o
naruszaniu przez Pracę Konkursową wykorzystaną w danym Zgłoszeniu praw autorskich lub
dóbr osobistych osób trzecich lub nieprawidłowości oświadczeń, o których mowa w ust. 1
powyżej.
3. Z chwilą dokonania Zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej
terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw
majątkowych do Pracy Konkursowej (utwór) wykorzystanej w tym Zgłoszeniu na polu
eksploatacji obejmującym publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł

7

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez ich
publiczne rozpowszechnianie za pomocą sieci Internet, w tym Strony Konkursu.
4. Uczestnik z chwilą dokonania Zgłoszenia udziela Organizatorowi prawa do wykonywania
praw zależnych względem Pracy Konkursowej. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez
Organizatora modyfikacji Pracy Konkursowej.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego
prawa.
6. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej pod adresem:
www.konkurs.fantasia.com.pl i w siedzibie Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu, jeżeli nie wpłynie to na
prawa nabyte osób biorących udział w Konkursie, w tym jego Uczestników.
Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki wskazane w pkt 3.5. i 3.6. Regulaminu, aby być

Uczestnikiem Konkursu oraz nie jestem pracownikiem Organizatora ani żadnej ze spółek z
grupy Danone w Polsce ani członkiem najbliższej rodziny pracownika tych podmiotów.
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