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KONKURS RESTAURACJA PRZYJAZNA BOBASOWI WEDŁUG SPOŁECZNOŚCI LOVE&CARE
I BOBINI BABY
§1
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia II etapu konkursu
„KONKURS! Wybierz restaurację przyjazną Bobasowi i wygraj zestaw kosmetyków dla niemowlaka od
bobini baby!" (zwanego dalej Konkursem).
§2
1.

Organizatorem II etapu Konkursu jest PR SQUARE Agencja Badań Rynku i Public Relations Dorota
Wyganowska, ul. Broniewskiego 15, 84-230 Rumia, NIP 5882301478, (zwana dalej Organizatorem) w
ramach świadczenia usługi dla Grandes Ideas Rafał Jaworski z siedzibą w Krakowie, przy ul. Juliusza
Lea 116 lok. 77, 30-133 Kraków, NIP 6771600907, REGON 356596178, działającym w imieniu
Spółki GLOBAL COSMED GROUP S.A.; ul. Kuziennicza 15; 59-400 Jawor, Sąd Rejonowy dla
Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000041414.

2.

Fundatorem nagród pocieszenia w postaci zestawu kosmetyków jest: GLOBAL COSMED GROUP
S.A; ul. Kuziennicza 15; 59-400 Jawor, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX
Wydz. Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000041414.

3.

Fundatorem nagrody głównej jest PR SQUARE Agencja Badań Rynku i Public Relations Dorota
Wyganowska, ul. Broniewskiego 15, 84-230 Rumia, NIP 5882301478.

4.

Z możliwości udziału w Konkursie wyłącza się rodzinę i pracowników Organizatora.

5.

Organizator niniejszym składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459)

6.

W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na
stronie internetowej http://loveandcare.bobini.pl/.
§3

1. Konkurs trwa od dnia 20.11.2017r. do dnia: 02.12.2017r.
2. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do dnia: 27.12.2017r.
§4
1.

Uczestnikiem Konkursu może być lokal gastronomiczny/restauracja wyróżniona w I etapie konkursu
„KONKURS! Wybierz restaurację przyjazną Bobasowi i wygraj zestaw kosmetyków dla
niemowlaka od bobini baby!" organizowanym przez portal internetowy familie.pl, znajdująca się
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, które
wyrażą zgodę na swój udział w II etapie konkursu na warunkach określonych w Regulaminie (dalej:
„Uczestnik").

2.

Organizator skontaktuje się z wyróżnionymi restauracjami drogą elektroniczną i/lub telefoniczną w celu
poinformowania o zdobyciu wyróżnienia w pierwszym etapie konkursu „KONKURS! Wybierz
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restaurację przyjazną Bobasowi i wygraj zestaw kosmetyków dla niemowlaka od bobini baby!"
organizowanym przez portal internetowy familie.pl.
3.

Uczestnikiem Konkursu może być każdy lokal gastronomiczny/restauracja/kawiarnia, która
dobrowolnie wyrazi zgodę mailową na udział w II etapie Konkursu poprzez wysłanie Zgłoszenia.

4.

Warunkiem udziału w Konkursie jest uprzednie zapoznanie się przez Uczestnika z treścią Regulaminu
oraz jego akceptacja.

5.

Wysłanie wiadomości z odpowiedzią na konkursowe pytanie jest równoznaczne z wzięciem udziału w
konkursie i akceptacją jego Regulaminu.

Zasady prowadzenia konkursu
§5
1.

Aby wziąć udział w konkursie, w trakcie jego trwania, należy w wiadomości przesłanej w formie e-mail
na adres kontakt@prsquare.pl zamieścić odpowiedź na zadane w konkursie pytanie „Dlaczego Twoja
restauracja zasługuje na miano Restauracji Przyjaznej Bobasowi według społeczności Love&Care i
bobini baby?” W wiadomości należy podać dane restauracji: pełną nazwę, adres, , e-mail , numer
telefonu kontaktowy oraz formę prawną lokalu gastronomicznego/restauracji niezbędną do uiszczenia
podatku od nagrody zwane dalej „Zgłoszeniem”.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia lub zaniechania wyłonienia nowych Uczestników
Konkursu w przypadku rezygnacji/braku zainteresowania udziałem w Konkursie wyróżnionych
restauracji.

3.

Uczestnik przesyłając Zgłoszenie, oświadcza, że jest twórcą Zgłoszenia i wszystkich jego elementów
oraz że Zgłoszenie i wszystkie jego elementy nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, a
Zgłoszenie i materiały przesłane przez Uczestnika nie są obciążone żadnymi wadami prawnymi lub
fizycznymi.

4.

Uczestnik przesyłając Zgłoszenie wyraża zgodę na promowanie lokalu w ramach kanałów
komunikacyjnych kampanii Love&Care oraz bobini należących do grupy Global Cosmed Group S.A.

5.

Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zgodności Zgłoszenia z obowiązującym prawem,
w szczególności w zakresie naruszenia dóbr osobistych i praw osób trzecich. Uczestnik nie jest
uprawniony do zawarcia w Zgłoszeniu danych osobowych lub wizerunku osób trzecich bez
wymaganego prawem zezwolenia lub ich zgody, chyba że zgoda taka zgodnie z przepisami nie jest
wymagana. W przypadku zamieszczenia przez Uczestnika własnego wizerunku, Uczestnik przesyłając
Zgłoszenie etapu 2 wyraża zgodę na jego rozpowszechnianie w zakresie określonym w Regulaminie i
celem realizacji Konkursu.

6.

Organizator powoła Komisję Konkursową celem zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia
Konkursu.W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby powołane przez Organizatora (dalej: „Komisja”).
§6

1.

Spośród zgłoszeń Komisja wybierze jedną (1) restaurację („Zwycięzcę nagrody głównej”) która
zdobędzie nagrodę główną w postaci dwóch (2) krzesełek do karmienia oceniając kreatywność i
unikatowość przesłanej odpowiedzi.
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2.

Nagrodą główą nagrodzona zostanie jedna (1) restauracja, która według Komisji w najbardziej ciekawy
i atrakcyjny sposób za pomocą informacji zawartych w e-mail’u przekona Komisję, że dany Uczestnik
zasługuje na główną nagrodę. Przy wyborze Zwycięzców Komisja weźmie pod uwagę takie kryteria
jak:

pomysłowość,

kreatywność,

merytoryczne

przedstawienie

lokalu

gastronomicznego/restauracji/kawiarni.
3.

Pozostali Uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia w postaci zestawu kosmetyków o których mowa
w punkcie 3-4 §7 ufundowany przez Global Cosmed Group.

4.

Dodatkowo Zwycięzca nagrody głównej otrzyma zestaw kosmetyków o którym mowa w punkcie 3-4
§7 ufundowany przez Global Cosmed Group
§7

1.

Nagrodą główną, o której mowa w § 6 są dwa (2) krzesełka do karmienia o wartości łącznej nie
przekraczającej kwoty 700 złotych brutto.

2.

Nagroda nie podlega zamianie na inną ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Nagród nie można
przekazywać na rzecz osób trzecich.

3.

Nagrodami pocieszenia w Konkursie jest dziesięć (10) zestawów nagród dla wszystkich Uczestników
(lokali gastronomicznych/restauracji/kawiarni) Konkursu.

4.

W skład jednego (1) zestawu będącego nagrodą pocieszenia wchodzi:
- 5 opakowań chusteczek nawilżanych bobini baby;
- 5 opakowań podkładów higienicznych dla dzieci i niemowląt bobini baby
o wartości łącznej 110 zł brutto .

5.

W przypadku, gdy Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, bądź w szczególności
gdy nie zgłosi swojego udziału w II Etapie Konkursu, Organizatorowi przysługuje prawo do
wyróżnienia innego Uczestnika w II Etapie Konkursu.

6.

W przypadku, gdy Uczestnik nie prowadzi działalności gospodarczej w formie osoby prawnej, spółki
komandytowo – akcyjnej, lub gdy żaden wspólnik Uczestnika prowadzącego działalność gospodarczą
w formie innej spółki osobowej nie jest osobą prawną bądź spółką komandytowo – akcyjną, a w
szczególności, gdy Uczestnik jest osobą fizyczną, wtedy do wartości każdej nagrody zostanie dodana
dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody.

7.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu, zwany dalej
„Laureatem” lub „Zwycięzcą”, dla którego zgodnie z ust. 5 powyżej została dodana dodatkowa nagroda
pieniężna, obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej w wysokości 10% łącznej
wartości nagrody i zgadza się na potrącenie podatku od wygranejprzez Organizatora na podstawie art.
30 ust 1 pkt 2 oraz art.41 ust 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator, jako
płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi
nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek
dochodowy należny z tytułu wygranej.

8.

W przypadku gdy Laureatem Konkursu jest osoba prawna (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
lub spółka akcyjna) lub spółka komandytowo-akcyjna, uzyskane w Konkursie nagrody podlegają
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opodatkowaniu jako dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, a Organizator nie pełni funkcji
płatnika podatku od nagród.
9.

Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagrody.

10. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie
równowartości nagrody w pieniądzu.
11. Nagrody zostaną wysłane na adres podany przez Zwycięzcę Konkursu, za pośrednictwem Poczty
Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej - w terminie do dnia 15.01.2018 r. (liczy się data nadania).
Organizator poinformuje Zwycięzcę o wysłaniu nagrody.
12. Fundatorem nagrody głównej jest PR SQUARE Agencja Badań Rynku i Public Relations Dorota
Wyganowska, ul. Broniewskiego 15, 84-230 Rumia, NIP 5882301478.
13. Fundatorem nagród pocieszenia jest GLOBAL COSMED GROUP S.A. ; ul. Kuziennicza 15; 59-400
Jawor, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gospodarczy KRS, Nr
KRS: 0000041414 zlecający przeprowadzenie niniejszego Konkursu.
§8
1.

Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922).

2.

Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3.

Udział w Konkursie i wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych
wskazanych w Regulaminie w celach związanych z realizacją Konkursu jest dobrowolne, lecz
uczestnictwo w Konkursie bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych nie jest możliwe.

4.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922) wyłącznie w celu realizacji Konkursu,
wyłonienia laureatów Konkursu, doręczenia nagród w Konkursie oraz dokonania rozliczeń
podatkowych z tytułu uzyskanej w Konkursie wygranej.

5.

Uczestnikowi, na zasadach określonych w ww. ustawie o ochronie danych osobowych, przysługuje
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także wycofania zgody na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora i żądania ich usunięcia. Wycofanie zgody
na przetwarzanie swoich danych osobowych jest jednoznaczne z wycofaniem swojego udziału z
Konkursu i wymaga formy pisemnej poprzez przesłanie listu poleconego na adres Organizatora
wskazany w § 2Regulaminu.
§9

1.

Ewentaulna reklamacja powinna zostać przesłana w terminie 30 dni od daty zakończenia konkursu o
której mowa w ust. 1§ 3 na adres e-mail kontakt@prsquare.pl oraz na adres siedziby Organizatora w
formie listu poleconego z dopiskiem „Restauracja przyjazna Bobasowi według Love&Care i bobni
baby” i zawierać dane Uczestnika: nazwę, imię i nazwisko właściciela, adres oraz NIP Uczestnika oraz
dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

2.

Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym
niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
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§10
1.

Konkurs nie jest grą losową , zakładem wzajemnym , ani grą na automatach ,których wynik zależ y od
przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

2.

Organizator może wykluczyć Uczestnika Konkursu w sytuacji, gdy Zgłoszenie Uczestnika:
a)

narusza prawa lub dobre imię osób trzecich

b) narusza zasady Regulaminu
c)

działa w sposób nieuczciwy

3.

Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

4.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Konkursu oraz jego funkcjonowania Uczestnik może
uzyskać poprzez kontakt pod adresem e-mail kontakt@prsquare.pl.

