REGULAMIN KONKURSU „KUP I WYGRAJ !”
§ 1.
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem"
oraz przepisami prawa polskiego.
2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r.
(Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w
rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Organizatorem Konkursu jest JUST FOOD POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Aleje Jerozolimskie 96, kod pocztowy 00-807, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000658587., NIP:
7010656303, zwana dalej Organizatorem.
4. Fundatorem wszystkich nagród jest Organizator.
5. Konkurs trwać będzie od dnia 01.02.2017r. od godziny 00:00 do dnia 31.12.2017.r. do godziny
23:59.
6. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
[UCZESTNICY KONKURSU]
1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu spowoduje nieważność zgłoszenia.
2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych.
3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wejść na stronę www.zenekenergydrink.pl w zakładkę
„Konkurs” i przesłać swoje zgłoszenie konkursowe w sposób opisany na stronie.
4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, Fundatora oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich
małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych
warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które zaakceptowały postanowienia
niniejszego Regulaminu, oświadczyły, że są osobami pełnoletnimi oraz wyraziły zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia i organizacji Konkursu.
§ 3.

[ZASADY KONKURSU]
1. Zadaniem Uczestnika jest zebranie 30 pustych puszek po napoju Zenek Energy Drink oraz
przesłanie ich w raz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym na adres Organizatora:
JUST FOOD POLSKA sp. z o.o. Al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.
Z dopiskiem "KONKURS - KUP I WYGRAJ!"
2. Liczba zgłoszeń jest nieograniczona.
3. Ilość 30 puszek napoju Zenek Energy Drink musi zostać przesłana jednorazowo inne formy nie
zaliczą się do wygrania nagrody.
§ 4.
[NAGRODY]
1. Nagrodami w Konkursie są:
- płyta z nieopublikowanym singlem Zenona Martyniuka
- plakat
- pocztówka
Osoby biorące udział w konkursie mają możliwość wybrania jednej z nagród poprzez zaznaczenie "X"
przy interesującej ich nagrodzie na formularzu zgłoszeń.
Nagrody nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę
rekompensaty.
2. Wyniki konkursu ustanowione przez Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie jak i również zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.
3. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców nie później niż w ciągu 14 dni roboczych po otrzymaniu
od zwycięzcy danych adresowych wymienionych w § 5. ust. 7.
§ 5.
[ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]
1. Rozstrzygnięcia Konkursu będą odbywały się na bieżąco w miarę napływania zgłoszeń.
2. Każdy kto spełni warunki omówione w § 3. pkt.1 zostaje zwycięzcą konkursu. Osoby które w ten
sposób wygrają zostaną powiadomione o tym fakcie poprzez ogólnodostępną informację na
facebooku z wykorzystaniem ich imienia i miejscowości lub Organizator wyśle wiadomość z
informacją o zwycięstwie na adres e-mail podany w przesłanym formularzu zgłoszeniowym do
Konkursu. Wiadomość zostanie przesłana w terminie do 7 dni roboczych od momentu stwierdzenia
przez Organizatora o wygranej Uczestnika Konkursu.
3. W celu odbioru nagrody, Zwycięzca zobowiązuje się podać Organizatorowi w formularzu
zgłoszeniowym następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania (miasto, kod,
nazwa ulicy i numer domu/mieszkania), adres do wysyłki oraz numer telefonu i adres email. W razie
niepodania tych danych lub podania nieprawidłowych danych Organizator niezwłocznie podejmie
ponowną próbę kontaktu ze Zwycięzcą celem ich ustalenia lub poprawy. W wypadku braku
możliwości nawiązania kontaktu, Zwycięzca traci prawo do nagrody, a Organizator nie ma obowiązku

przyznawania jej kolejnej osobie.
§ 6.
[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz
ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144,
poz. 1204 z późn. zm.).
2. Administratorem danych będzie Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest wyłącznie
przeprowadzenie i organizacja Konkursu oraz rozdysponowanie nagród. Wyrażenie przez Uczestnika
zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia i organizacji Konkursu jest
dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i przekazania nagrody przez Organizatora.
3. Uczestnik ma także możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora dla celów marketingowych. Wyrażenie takiej zgody przez Uczestnika jest dobrowolne i
nie jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie ani przekazania nagrody.
4. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
§ 7.
[ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA]
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących
wyłącznie po stronie Zwycięzcy Konkursu.
2. Organizator ma prawo wykluczyć z Konkursu Uczestnika, który dopuścił się naruszenia
postanowień Regulaminu.
3. Uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim
zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w
Konkursie.
§ 8.
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www:
www.zenekenergydrink.pl
2. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.
3. Wszelkie spory, wynikłe w związku z Konkursem, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze
względu na siedzibę Organizatora.

