Regulamin Konkursu "KULINARNA PODRÓŻ PO LUBELSZCZYŹNIE"
organizowanego w sieci sklepów Aldik
Data zapisania regulaminu: 23.11.2017
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest P4T Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bursaki 18 lok. 15-16 20-150 Lublin.
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z nr KRS 0000438545
REGON 061474472, NIP 9462641206 zwana dalej
Organizatorem.
2. Konkurs jest organizowany na zlecenie firmy Aldik Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie,
al. Kraśnicka 35, 20 - 718 Lublin. Wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
z nr KRS 0000363455 REGON 060662898, NIP 712-32-22-368 zwana dalej
Zleceniodawcą.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej we wszystkich placówkach
handlowych
należących
do
sieci
sklepów
Aldik,
zwanych
dalej
Sklepy
Aldik.
Pełnia lista placówek publikowana jest na stronie internetowej pod adresem: http://aldik.pl/nasze-sklepy/
4. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu trwa w okresie od 23.11.2017 do 22.12.2017.
Natomiast czas trwania czynności związanych z całym Konkursem rozpoczyna się 23.11.2017 i zakończy
z dniem przewidzianym na ostateczne wydanie nagród, czyli w dniu 28.02.2018
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych
(Dz.U. z 2009 roku nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
6. Konkurs składa się z Części Zasadniczej Konkursu w której nagrodą jest możliwość zakupu egzemplarza
książki "Kuchnia Lubelska" w cenie promocyjnej 1 grosza oraz Części Dodatkowej Konkursu, w której
nagrodami są bony zakupowe do sieci Aldik. Szczegóły dotyczące obu części Konkursu opisane są w dalszej
części Regulaminu.
7. Sprzedaż książek o których mowa wyżej, na warunkach promocyjnych w ramach Zasadniczej Części
Konkursu odbywa się w sklepach Zleceniodawcy wskazanych zgodnie z punktem 3 powyżej i stanowi
element promocji oferty asortymentowej sieci Aldik. Organizator Konkursu w żaden sposób nie
pośredniczy i nie przekazuje nagrody w Części Zasadniczej Konkursu.
§ 2 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, Zleceniodawcy, pracownicy Sklepów Aldik
bez względu na formę zatrudnienia oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych w prostej linii
pokrewieństwa (wstępni i zstępni).
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie warunków określonych w § 3 ZASADY KONKURSU.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
lub posiadające zgodę opiekunów prawnych, którzy zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu
i zaakceptowali jego postanowienia.

§ 3 ZASADY KONKURSU
1. W czasie trwania Konkursu w Sklepach Aldik wydawane będą specjalne ulotki oznaczone do zbierania
naklejek oraz naklejki konkursowe oznaczone symbolem zielonej litery L.
2. Kupujący w Sklepach Aldik otrzymują naklejki konkursowe po spełnieniu poniższych warunków:
a) przez cały okres trwania promocji za dokonanie jednorazowego zakupu produktów pochodzących
z Lubelszczyzny (oznaczonych znakiem litery "L" na półkach sklepowych wewnątrz Sklepów Aldik) na kwotę
co najmniej 10 zł kupujący otrzymuje 1 naklejkę konkursową
b) w kolejnych tygodniach akcji możliwe jest zdobycie dodatkowych naklejek konkursowych za zakup
wskazanych produktów, szczegółowe informacje będą publikowane na specjalnych plakatach
umieszczanych wewnątrz Sklepów Aldik oraz na stronie internetowej promocji, pod adresem
www.kulinarnapozdroz.pl w czasie gdy możliwości zdobywania dodatkowych naklejek będą dostępne.
c)
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3. Zdobycie 9 naklejek uprawnia Uczestnika Konkursu w Części Zasadniczej Konkursu do zakupu książki
"Kuchnia Lubelska" w promocyjnej cenie 1 grosza, przy zastrzeżeniu następujących warunków:
a)

pula
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książki

w

cenie

1
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b) zdobyte przez Uczestnika Konkursu naklejki zostały w sposób trwały przyklejone na właściwych polach
ulotki akcji
c) Uczestnik przed zakupem książki w cenie promocyjnej 1 grosza przekaże kasjerowi sieci Aldik wypełniony
i czytelnie podpisany egzemplarz ulotki akcji, z prawidłowo zaznaczonymi oświadczeniami wymaganymi do
udziału w Konkursie
4. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania dowodów zakupu w postaci paragonów fiskalnych
dotyczących zakupów promowanych naklejkami na wypadek gdyby zaistniały wątpliwości co do
autentyczności przekazanych kasjerowi naklejek lub/i ulotki akcji. Kasjer ma prawo odmówić sprzedaży
książki w cenie promocyjnej 1 grosza w przypadku gdy Uczestnik nie jest w stanie udokumentować
zakupów uprawniających do otrzymania wszystkich dziewięciu naklejek konkursowych.
5. Zleceniodawca Konkursu ma prawo odmowy sprzedaży książki "Kuchnia Lubelska"
w promocyjnej cenie 1 grosza, w przypadkach gdy Uczestnik Konkursu nie spełni warunków Regulaminu,
ze szczególnym uwzględnieniem punktów par.3 oraz w przypadku gdy pula dostępnych egzemplarzy książki
w cenie 1 grosza przeznaczona dla danej placówki zostanie wyczerpana. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że
w danej placówce dostępne są książki do sprzedaży w cenie regularnej.
4. Dodatkowe Zadanie Konkursowe dostępne jest dla wszystkich Uczestników, którzy posiadają ulotkę
konkursową z kompletem 9 (dziewięciu) wymaganych naklejek, umieszczonych poprzez ich trwałe
przyklejenie na środkowych stronach ulotki. Warunkiem udziału w Dodatkowym Zadaniu Konkursowym
jest udzielenie kreatywnej odpowiedzi na zamieszczone na ostatniej stronie ulotki pytanie:
"Dlaczego warto robić zakupy w Aldiku?"
5. Zgłoszenia Konkursowe z rozwiązaniem Dodatkowego Zadania Konkursowego w postaci ulotki należy
złożyć w sklepach Aldik, u kasjerów najpóźniej do 22.12.2017. Aby odpowiedź udzielona przez Uczestnika
była brana pod uwagę w wyborach komisji złożone zgłoszenie musi spełnić łącznie wymagane kryteria:

a) w części wewnętrznej ulotki, na właściwych polach mapy przyklejone są wszystkie wymagane naklejki
z literą "L" (w liczbie 9 sztuk)
b) odpowiedź kreatywna udzielona na ostatniej stronie ulotki jest wpisana w sposób czytelny
c) na ostatniej stronie ulotki zaznaczone są odpowiednie zgody i oświadczenia wymagane do udziału
w Konkursie wraz z czytelnym podpisem Uczestnika konkursu złożonym w przeznaczonych do tego polu
ulotki
d) na ostatniej stronie zgłoszenia widnieje czytelnie wprowadzone imię i nazwisko Uczestnika oraz jego
telefon
6. Uczestnik może dostarczyć dowolną ilość zgłoszeń do Konkursu pod warunkiem dokonania dla każdego
kolejnego zgłoszenia wszystkich wyżej określonych warunków oraz przepisów Regulaminu.
7. Uczestnik przystępując do Dodatkowego Zadania Konkursowego oświadcza, że każda zgłoszona przez
niego kreatywna odpowiedź jest wynikiem samodzielnej twórczości i przysługują mu do niej pełne
autorskie prawa majątkowe, nieograniczone prawami osób trzecich.
8. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Dodatkowym Zadaniu Konkursowym, każdy Uczestnik deklaruje
przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy, która zostanie nagrodzone nagrodą na rzecz
Organizatora Konkursu.
§ 4 NAGRODY W DODATKOWYM ZADANIU KONKURSOWYM
1. Nagrodami w Dodatkowym Zadaniu Konkursowym są bony wartościowe sieci Aldik o nominałach
50 i 100 zł, stanowiące ekwiwalent płatniczy w Sklepach Aldik.
2. W ramach Dodatkowego Zadania Konkursowego Organizator wyda łącznie 100 nagród o wartości łącznej
7 778 zł (siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych) w tym:
a) 40 bonów o wartości 100 zł wraz z dodatkowymi nagrodami pieniężnymi w kwocie
11 zł każda.
b) 60 bonów o wartości 50 zł wraz z dodatkowymi nagrodami pieniężnymi w kwocie 6 zł każda.
3. Organizator dokona jednocześnie potrącenia 10% łącznej wartości nagrody zaokrąglając otrzymany
wynik do pełnych złotych na poczet podatku od wygranych w konkursach, który odprowadza na konto
właściwego urzędu skarbowego - tym samym wartość dodatkowych nagród pieniężnych nie jest
przekazywana Uczestnikom Konkursu.
4. Całość obowiązków podatkowych związanych z nagrodami otrzymanymi w Dodatkowym Zadaniu
Konkursowym przez jego laureatów spoczywa na Organizatorze Konkursu.
5. Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę lub inny ekwiwalent.
§ 5 PRZYZNANIE NAGRÓD W DODATKOWYM ZADANIU KONKURSOWYM
1. Wyboru odpowiedzi kreatywnych, które zostaną nagrodzone bonami zakupowymi do sieci sklepów Aldik
dokona komisja konkursowa składająca się z trzech osób wyznaczonych przez Organizatora
i Zleceniodawcę, która zostanie zwołana w terminie do 12.01.2018

2. Spośród zgłoszeń spełniających wymagane kryteria komisja wybierze w etapie wstępnej preselekcji po
10 najbardziej oryginalnych odpowiedzi złożonych w każdym ze sklepów Aldik - łącznie 300 zgłoszeń.
Następnie w drugim etapie weryfikacji z tych 300 zgłoszeń komisja konkursowa wybierze 40 najlepszych,
które zostaną nagrodzone bonami o wartości 100 zł. W ciągu kolejnych 2 dni roboczych Organizator
wykona 4 próby połączeń telefonicznych (w odstępach nie mniejszych niż 6 godzin pomiędzy kolejnymi
próbami oraz próbach trwających minimum 6 sygnałów wywołania połączenia) z autorem wybranej
odpowiedzi
celem
poinformowania
go
o
wygranej
oraz
sposobie
jej
odbioru.
W przypadku gdy żadna z tych 4 prób połączenia nie będzie skuteczna Komisja wybierze kolejną pracę
w miejsce tej, z której autorem nie udało się skontaktować. Proces ten trwa do skutecznego wyłonienia
40-stu laureatów nagród w postaci bonu o wartości 100 zł jednak nie dłużej niż do 20.01.2018
Następnie spośród pozostałych po preselekcji zgłoszeń komisja wybierze kolejne 60 odpowiedzi - po 2 dla
każdego sklepu Aldik (o ile dla każdego sklepu Aldik istnieją zgłoszenia konkursowe spełniające warunki
Dodatkowego Zadania Konkursowego), które zostaną nagrodzone bonami o wartości 50 zł, ponawiając
proces telefonicznych prób kontaktu z laureatami w sposób opisany wyżej. Proces ten trwa do skutecznego
wyłonienia 60-ciu laureatów nagród w postaci bonu o wartości 50 zł jednak nie dłużej niż do 27.01.2018
i nie dalej niż do wyczerpania puli zgłoszeń wyłonionych w trakcie preselekcji.
3. Komisja dokona oceny nadesłanych odpowiedzi biorąc pod uwagę kryterium ich kreatywności,
oryginalności, poczucia humoru, dobrego gustu i pomysłowości.
§ 6 OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW DODATKOWEGO ZADANIA KONKURSOWEGO
1. Uczestnicy Dodatkowego Zadania Konkursowego, którym zostaną przyznane nagrody, zostaną
powiadomieni o tym fakcie telefonicznie zgodnie z procesem opisanym w par.5 w terminie do 27.01.2018
2. Organizator Konkursu podejmie 5 (pięć) prób kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, któremu komisja
przyznała nagrodę, w ciągu 5 (pięciu) kolejnych dni roboczych. Próby kontaktu telefonicznego zostaną
udokumentowane protokołem, który przekazany zostanie do Zleceniodawcy. W przypadku nieodebrania
przez Uczestnika żadnego z połączeń telefonicznych, Uczestnik traci prawo do nagrody, a nagroda
pozostaje do dyspozycji Zleceniodawcy.
3. Pełna lista zwycięzców Dodatkowego Zadania Konkursowego (zawierająca ich imiona i nazwiska),
zostanie ogłoszona do dnia 31.01.2018 na stronie www.kulinarnapodroz.pl.
4. Z chwilą ogłoszenia wyników Dodatkowego Zadania Konkursowego następuje ostateczne przeniesienie
przez Zwycięzców Konkursu na Zleceniodawcę, praw autorskich do korzystania i rozporządzania zwycięską
pracą na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. Zleceniodawca jest uprawniony do korzystania z pracy w sposób anonimowy – bez
podawania danych Zwycięscy Konkursu. Na warunki te Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez
przystąpienie do Konkursu.
§ 7 PRZEKAZANIE NAGRÓD - ZADANIE DODATKOWE
1. Odbiór nagród następuje w sklepie Aldik w którym został złożony kupon konkursowy.
2. Laureat nagrody zobowiązany jej do jej odbioru w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania informacji
o wygranej, nie później niż do 28.02.2018. Nagrody nie odebrane do 28.02.2018 wracają do swobodnej
dyspozycji Organizatora.
3. Sposób identyfikacji i potwierdzenia tożsamości laureata we wskazanym sklepie Aldik zostanie ustalony
indywidualnie z każdym z laureatów w ramach kontaktu telefonicznego opisanego w par.5

4. Laureat nagrody zobowiązany jest do potwierdzenia faktu jej odbioru na dokumencie odbioru nagrody,
którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Odmowa podpisu dokumentu skutkuje brakiem
możliwości odebrania nagrody.
§ 8 POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, listem
poleconym na adres organizatora. Reklamacje przyjmowane będą przez cały czas trwania Konkursu nie
później jednak niż do dnia 31.12.2017 r. (decyduje data wpływu przesyłki do Organizatora).
2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać: imię i nazwisko, adres korespondencyjny Uczestnika, adres
poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego wraz z dokładnym opisem powodu reklamacji
i oczekiwań Uczestnika wynikających z tych okoliczności.
3. Reklamacje spełniające kryteria wskazane w punkcie powyżej rozpatrywane będą przez komisję
powołaną przez Organizatora Konkursu w terminie do 10.01.2018. W przypadku wpłynięcia kilku reklamacji
od jednego Uczestnika będą one rozpatrywane łącznie.
4. O decyzji komisji Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora pocztą elektroniczną w terminie
3 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację całości Regulaminu oraz Załącznika do Regulaminu.
2. Niniejszy regulamin
www.kulinarnapodroz.pl.

jest

dostępny w siedzibie Organizatora

Konkursu oraz na

stronie

3. Organizator zastrzega sobie prawo aktualizacji Regulaminu, których celem będzie usunięcie
ewentualnych wykrytych błędów i oczywistych pomyłek lub modyfikacji Regulaminu w zakresie nie
wpływającym na warunki uczestnictwa w Konkursie, a mającym na celu rozwianie ewentualnych
nieścisłości lub wątpliwości.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KONKURSU "KULINARNA PODRÓŻ PO LUBELSZCZYŹNIE"
Niniejszym potwierdzam, że nagrodzona w Konkursie praca jest wytworem mojej twórczości oraz
nie jest obciążona prawami osób trzecich. Jednocześnie, w związku z wygraną w Konkursie przenoszę na
Zleceniodawcę Konkursu - sieć sklepów Aldik prawa majątkowe to tego utworu.
Nagrodzona treść pytania konkursowego:

Przeniesienie następuje wraz z przekazaniem utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
a) używanie oraz wykorzystanie w całości lub części na potrzeby własne Zleceniodawcy;
b) trwałe lub czasowe utrwalanie oraz zwielokrotnienie w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
c) wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem (oryginałów lub kopii);
d) wytwarzanie wszelką techniką kopii utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
e) wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci Internet;
f) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
g) tłumaczenie, przystosowywanie, zmienianie układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian („Zmiany”), zezwalanie
osobom trzecim na dokonywanie Zmian oraz modyfikowanie/prawo do opracowania (w rozumieniu art. 2 Ustawy),
w zakresie wyszczególnionym powyżej, w tym wprowadzenie ich do obrotu i rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem.

Potwierdzam jednocześnie obiór nagrody, bonu zakupowego do sieci sklepów Aldik o wartości
50 zł / 100 zł* i przyjmuję do wiadomości fakt, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie przez
Organizatora przekazana na rzecz podatku od wygranych w konkursach zgodnie z Regulaminem.
Akceptuję

w

całości

zapisy

Regulaminu

Konkursu

oraz

treść

niniejszego

Imię i nazwisko**

Adres**

PESEL**

Miejscowość

Data

Czytelny Podpis

* niepotrzebne skreślić
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