
REGULAMIN KONKURSU „Owocowe zagadki AKVO” 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy  Regulamin określa  zasady,  zakres  i  warunki  uczestnictwa w konkursie  „Owocowe
zagadki AKVO”, zwanym dalej Konkursem.

2. Organizatorem Konkursu jest agencja reklamowa Schulz spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-
701), ul. Przemysłowa 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście, Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000181178, NIP 945-172-18-41, Regon 351324593, o
kapitale zakładowym w wysokości 1.630.000,00 PLN, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Organizator  działa  na  zlecenie  Refo  spółka  z  o.o.  z  siedzibą  w  Krakowie  30-701;  ul.
Przemysłowa  12,  wpisana  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd
Rejonowy  dla  Warszawy,  Wydział  XIII  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod
numerem  KRS  0000388838,  NIP  521-360-92-36,  REGON  142991118,  zwanej  dalej
„Zleceniodawcą”. 

4. W  imieniu  Organizatora  może  działać  podwykonawca,  jednak  to  Organizator  jest
odpowiedzialny za konkurs, jego przebieg oraz do niego należy kierować reklamacje. 

5. Konkurs rozpoczyna się 24 maja 2016 i trwa do 8 czerwca 2016 roku, podzielony na dwudniowe
tury. 

6. W  czasie  trwania  Konkursu  treść  niniejszego  Regulaminu  jest  dostępna  na  stronie
www.akvo.com.pl (dalej zwanej „Stroną Konkursową”), w zakładce „Regulamin”.

7.  Uczestnikiem Konkursu  może  być  osoba  pełnoletnia  w  dniu  wzięcia  udziału  w  Konkursie,
posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
która zapoznała się z Regulaminem i zaakceptowała go.

8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Zleceniodawcy oraz członkowie
ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo,
małżonków,  opiekunów  prawnych,  dzieci  przysposobione  oraz  dzieci. Powzięcie  przez
Organizatora  wiedzy  o  udziale  osób  wykluczonych  z  udziału  w  Konkursie  na  podstawie
niniejszego punktu powoduje bezwzględną utratę prawa do nagród w Konkursie.

9. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą,
której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.). 

10. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 2 Zasady Konkursu

1. Konkurs trwa od 24 maja 2016 do 8 czerwca 2016 roku.

2. Konkurs jest przeprowadzony na profilu Facebook Ambasadorki Marki AKVO, a jego wyniki
zostaną ogłoszone na oficjalnym profilu marki AKVO na portalu Facebook.com.



3. Konkurs podzielony jest na sześć etapów.

4. W  każdym  z  sześciu  etapów,  zostanie  wybranych  po  3  zwycięzców,  dając  w  sumie  18
zwycięzców Konkursu.

5. Aby wziąć udział w Konkursie należy w komentarzu pod postem konkursowym  o tematyce
„Owocowe zagadki”, umieszczonym na profilu  Facebook ambasadorki marki, Marty Hennig,
znajdującym się pod adresem  https://www.facebook.com/codzienniefit,  napisać odpowiedź
na pytanie konkursowe  o tematyce: „Owocowe zagadki”.

6. Warunkiem  poprawności  zgłoszenia  jest  odpowiedź  na   wszystkie  elementy  pytania
konkursowego oraz umieszczenie odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym do
godz. 14:00, dnia następującego po dniu publikacji pytania.

7. Zwycięskie odpowiedzi zostaną wybrane przez trzyosobową Komisję, w skład której wchodzą
przedstawiciele Organizatora.

8. W przypadku podobnej lub identycznej odpowiedzi prawo do nagrody przysługuje zgłoszeniu
wcześniejszemu.

9. Komisja konkursowa każdorazowo dokona wyboru 3 odpowiedzi, które w sposób najbardziej
interesujący i ciekawy odpowiedzą na pytanie konkursowe.

10. Zwycięzcy  danego  etapu  zostaną  wybrani  w  dniu  następującym  po  dniu,  w  którym
przedstawione zostało pytanie konkursowe, do godz. 17:00.

11. W  danym  etapie  konkursu  będzie  wzięte  pod  uwagę  tylko  pierwsze  zgłoszenie  danego
Uczestnika Konkursu.

12. Każde zgłoszenie może brać udział w Konkursie tylko jeden raz.

13. Zabrania  się  wykorzystywania  do  celów  konkursowych  fikcyjnych  profili  w  Serwisie
Facebook.com.

14. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  usuwania  z  Konkursu  Uczestników,  w  przypadku
powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości jego profilu.

15. W  celu  uniknięcia  wątpliwości,  za  fikcyjny  profil  może  zostać  uznane  konto  w  serwisie
Facebook.com, które wykazuje całkowity brak aktywności na tablicy .

16. Organizator  zabrania umieszczania  w odpowiedziach treści  naruszających dobre obyczaje,
prawa osób trzecich, niezgodnych z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami  prawa oraz  informuje,  iż  takie  treści  nie  będą  brały  udziału  w konkursie,  jak
również zostaną niezwłocznie usunięte wraz z ewentualnym powiadomieniem odpowiednich
organów o możliwości popełnienia przestępstwa, w razie takiego podejrzenia.

17. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zasad Konkursu.



§3 Nagrody

1. W ramach Konkursu przyznane zostanie łącznie 18 Nagród w postaci: zestaw 6-ciu puszek
napoju AKVO i para hantli o wadze 1,5 kg.

2. Zwycięzcy Konkursu otrzymają zestaw 6 puszek napoju AKVO o pojemności 330 ml, tj.  po
jednej  puszcze  każdego  ze  smaków:  truskawkowy,  malinowy,  cytrynowy,  wieloowocowy,
brzoskwiniowy i jabłkowy oraz parę hantli o wadze 1,5 kg.

3. O wygranej organizator konkursu będzie informował zwycięzców w formie publikacji nazwy
profilu  użytkownika  oraz  zwycięskich  zgłoszeń  na  profilu  AKVO
https://www.facebook.com/napojeAKVO

4. Zwycięzcy  mają  obowiązek  dostarczyć  do  Organizatora  poprzez  wiadomość  prywatną  na
profilu  Facebook  https://www.facebook.com/napojeAKVO,  dane  niezbędne  do  wydania
nagrody: imię i  nazwisko,  adres do wysłania (ulica,  kod pocztowy, numer domu),  telefon
kontaktowy,  adres e-mail  oraz innych danych potrzebnych Organizatorowi  ze względu na
obowiązki podatkowe związane z wydaniem nagród. Zwycięzca ma obowiązek dostarczenia
wyżej  wymienionych  danych  w  terminie  5  dni  od  momentu  otrzymania  informacji  o
wygranej.

§ 4 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.

2. Organizator  oświadcza,  że  przetwarza  dane  osobowe  Uczestników  zgodnie  z  przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101
poz. 926).

3. Dane  osobowe  Uczestników  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  prawidłowej  realizacji
Konkursu.

4. Podanie  danych  osobowych  przez  Uczestnika  jest  dobrowolne,  jednak  niezbędne  w celu
wzięcia udziału w Konkursie, przyznania i odbioru Nagrody. Uczestnik ma prawo do dostępu i
sprostowania jego danych osobowych przechowywanych w siedzibie Organizatora. Uczestnik
wszelkie  oświadczenia woli  dotyczące jego danych osobowych powinien składać na adres
Organizatora podany w § 1 Regulaminu. 

§ 5 Obowiązek podatkowy

1. W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zdobywca
Nagrody  będzie  miał  obowiązek  uiszczenia  za  pośrednictwem  Organizatora  (płatnika)
podatku dochodowego od osób fizycznych, nagroda zostanie wydana Zdobywcy Nagrody po
potrąceniu kwoty podatku dochodowego. 

2. W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od Nagrody, zostanie
ona  powiększona  o  część  pieniężną,  równą  wartości  podatku  dochodowego.  Kwota  ta



zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od
osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym
od  osób  fizycznych,  w  wartości  równej  11,11%  Nagrody.  Część  pieniężna  Nagrody  nie
zostanie wypłacona Laureatowi i zostanie odprowadzona na rachunek bankowy właściwego
Urzędu Skarbowego.

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

1. W reklamacji  należy  wskazać:  imię,  nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację,  numer
telefonu  i  adres  korespondencyjny,  e-mail,  jak  również  opisać  zdarzenie,  które  stanowi
podstawę reklamacji.

2. Reklamacja powinna być kierowana na adres Organizatora wskazany w § 1 pkt. 2

3. Reklamacje  rozpatrywane  będą  w  ciągu  30  dni  roboczych  od  dnia  ich  otrzymania.  O
rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie.

4. W przypadku braku akceptacji  stanowiska  przedstawionego w odpowiedzi  na reklamację,
Uczestnik może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Organizator  jest  uprawniony  do  zmiany  postanowień  niniejszego  Regulaminu,  o  ile  nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności
zmian terminów poszczególnych czynności  konkursowych oraz  zmian specyfikacji  Nagród.
Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie profilu AKVO w
serwisie Facebook.


