REGULAMIN KONKURSU
„Lepiej w domu”
(„Regulamin”)

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy konkurs nosi nazwę „Lepiej w domu” i zwany jest dalej: „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Amocarat S.A. z siedzibą przy ul. Królewska 1, 43-354 Czaniec, NIP:
5492324371, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w BielskuBiałej VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000375046, o kapitale zakładowym
5.000.000 złotych, dalej „Organizator”.
3. Koordynatorem Konkursu jest KAMIKAZE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 262/264, 90-361
Łódź, NIP: 727-273-88-35, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000326038, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł, zwana dalej „Koordynator”.
4. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej:
„Regulaminem”, oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Konkurs stanowi przyrzeczenie
publiczne w rozumieniu przepisów prawa.
5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz.U.2015.612 j.t.).
6. Udział w Konkursie może wziąć wyłącznie osoba fizyczna, będąca konsumentem, która najpóźniej
w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych
(dalej: „Uczestnik”).
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani Koordynatora, osoby współpracujące
z nimi, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin należy rozumieć małżonków, wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, kuzynostwo, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonka,
a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.
8. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Konkurs trwa od dnia 16 stycznia 2017 r. do 15 lutego 2017 r. do godziny 12:00 (dalej: „Okres Trwania
Konkursu”).
10. Informacje związane z konkursem przekazywane będą za pośrednictwem sieci Internet na stronie
internetowej lepiejwdomu.pl (dalej: „Strona”).
11. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu Organizator powoła specjalną komisję konkursową składającą
się z 3 osób.

§2 Zasady Konkursu
1. Udział w Konkursie nie wymaga zakupu żadnych produktów promocyjnych.
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu poprzez Stronę wypełnić
formularz zgłoszeniowy, podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail, a następnie odpowiedzieć
na zadanie konkursowe (dalej: „Odpowiedź”).
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3. Zadanie Konkursowe polega na przedstawieniu swojego pomysłu na spędzenie Walentynek we dwoje
w domu. Uczestnik ma obowiązkowo: określić tytuł pomysłu na Walentynki (maksymalnie 60 znaków
ze spacjami), wskazać produkty z oferty Organizatora, która mają być użyte oraz opisać krok po kroku
przebieg Walentynek (maksymalnie 1.000 znaków wraz ze spacjami).
4. Zgłoszona Odpowiedź musi spełniać określone poniżej standardy:
5. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Odpowiedzi zawierających treści sprzeczne z prawem, zasadami
współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie,
pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne;
6. Odpowiedź nie może zawierać żadnych treści stanowiących negatywne opinie dotyczące Organizatora,
Koordynatora, produktów lub marek Organizatora, w tym żadnych innych treści przedstawiających
Organizatora, Koordynatora, produkty lub marki Organizatora, w negatywny sposób;
7. Odpowiedź nie może zawierać zastrzeżonych nazw produktów (marek) oraz znaków towarowych innych
niż przysługujące Organizatorowi;
8. Odpowiedź nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr
osobistych i praw autorskich;
9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do standardów określonych powyżej lub w zakresie innych
zasad lub warunków Regulaminu oraz Konkursu, Uczestnik może przesłać e-mail z zapytaniem na adres:
lepiejwdomu@obsessive.pl a Koordynator odpowie na te pytania.
10. Każda z Odpowiedzi będzie weryfikowana w terminie 3 dni roboczych od jej przesłania, pod względem
jej zgodności z §2 pkt 4-8 Regulaminu. Po weryfikacji Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z informacją
o przyjęciu lub odrzuceniu Odpowiedzi z udziału w Konkursie. Uczestnicy, których Odpowiedzi zostały
przyjęte do Konkursu, otrzymają w wiadomości e-mail kupon rabatowy na zakup produktów
Organizatora na stronie obsessive.com z 20% upustem ważnym do 28 lutego 2017 roku. Zasady
wykorzystania kuponu rabatowego określone zostały w Regulaminie Zniżkowym dostępnym na stronie
lepiejwdomu.pl
11. Uczestnik powinien przed wzięciem udziału w Konkursie zapoznać się z Regulaminem. W Konkursie
każdy może wziąć udział wielokrotnie, ale jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę. Każdy z
Uczestników ma prawo otrzymać tylko jeden kupon rabatowy na zakup produktów Organizatora z 20%
upustem ważnym do 28 lutego 2017 roku.
12. Spośród zgłoszonych do Konkursu Odpowiedzi, Komisja wybierze 15 najlepszych Odpowiedzi, przyznając
im miejsca od 1 do 15. Za wybraną przez Komisję Odpowiedź przysługuje Uczestnikowi Nagroda pod
warunkiem spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków określonych niniejszym Regulaminem.
Komisja będzie się kierować następującymi kryteriami: zgodności z tematem, oryginalności ujęcia
tematu, kreatywności.
13. Wybór najlepszych Odpowiedzi będzie ogłoszony w ciągu 10 dni roboczych po zakończeniu Konkursu na
Stronie poprzez podanie imienia i nazwiska zwycięzców oraz publikację zwycięskiej Odpowiedzi.
Ponadto Zwycięzcy otrzymają wiadomość e-mail z informacją o wygranej, Zwycięzca zobowiązany jest
do doręczenia na adres e-mail Organizatora: lepiejwdomu@obsessive.pl w terminie 7 dni od ogłoszenia
wyników Konkursu oświadczenia, zawierającego jego następujące dane: imię i nazwisko, numer PESEL,
adres zamieszkania oraz adres do doręczenia nagrody (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), adres
właściwego urzędy skarbowego oraz informacji o rozmiarze bielizny, do wyboru: S/M, L/XL lub XXL
W przypadku braku doręczenia oświadczenia w wyżej wskazanym terminie lub niepodania wszystkich
wskazanych powyżej danych Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora. Wskazane powyżej dane
zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie do wysyłki Nagrody i odprowadzenia podatku
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dochodowego, chyba że Uczestnik wyraził odrębne zgody na szerszy zakres przetwarzania jego danych
osobowych.
14. Podobnie Zwycięzca traci prawo do Nagrody, która nie została przez niego odebrana w terminie awizacji.
Nagrody niewydane pozostają własnością Organizatora. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału
w Konkursie Uczestników, których Zgłoszenia nie spełniają standardów określonych w Regulaminie.
Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwa Komisja powołana przez Organizatora na czas obowiązywania
niniejszego Regulaminu, składająca się z minimum 3 (trzech) osób. W przypadku niespełnienia
wymogów uczestnictwa określonych w §1 lub jeżeli Zgłoszenie nie spełnia wymaganych standardów
określonych §2 Regulaminu, lub w przypadku innego rażącego naruszenia postanowień Regulaminu,
Komisja decyduje o wykluczeniu danego Uczestnika z udziału w Konkursie, a Uczestnik traci prawo
do otrzymania Nagrody.
15. Uczestnik, zgłaszając Odpowiedź do Konkursu oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym autorem
Odpowiedzi i przysługują mu do niej osobiste i majątkowe prawa autorskie. Ponadto, Uczestnik
oświadcza i gwarantuje, że Odpowiedź nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

§3 Nagrody
1.

Nagrodami w Konkursie jest 15 zestawów bielizny Obsessive. W skład każdego zestawu wchodzą:Maska
Roseberry, Kajdanki Roseberry, Packa A706, Koszulka Lovica, Kostium Infernita, Stringi Melidia. Łączna
wartość zestawu wynosi 287,90 zł brutto. Każdy z zestawów bielizny określany jest w Regulaminie jako
„Nagroda”.

2.

W stosunku do Nagród ustalonych w ust. 1 ustala się dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości
11,11% wartości Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych. Laureaci wyrażają zgodę, aby nagroda
pieniężna została przekazana na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego
płatnikiem jest Organizator. Dodatkowe nagrody pieniężne zostaną przekazane na poczet
zryczałtowanego podatku, o którym mowa art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku, o którym mowa powyżej zostanie
odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania
do wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.

3. Organizator informuje, że w razie podania przez zwycięzcę nieprawdziwych, niekompletnych
lub błędnych danych może by uniemożliwić wydanie Nagrody pomimo zachowania przez Organizatora
należytej staranności.
4. Nagrody zostaną wysłane w terminie 30 dni roboczych od ogłoszenia Laureatów Konkursu.
5. Uczestnikom nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na inną nagrodę lub gotówkę.
6. Uczestnik w terminie 14 dni od otrzymania Nagrody będzie mógł jednokrotnie dokonać wymiany
bielizny wchodzącej w skład Nagrody na inny jej rozmiar. W celu uzgodnienia warunków i sposobu
wymiany Uczestnik powinien wysłać e-mail na adres sklep@obsessive.com. Produkt podlegający
wymianie nie może nosić śladów użytkowania oraz musi być zapakowany w oryginalne opakowania.
Możliwość wymiany jest uzależniona od dostępności wskazanego rozmiaru w sklepie.

§4 Prawa autorskie
1. Uczestnik udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych
Organizatorowi oraz Koordynatorowi licencji wyłącznej na korzystanie z Odpowiedzi na całym świecie
na następujących polach eksploatacji:


rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie
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oraz nadawanie i reemitowanie (przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie
od standardu, systemu lub formatu),


publiczne udostępnianie w Internecie, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i w czasie lub w miejscu albo w czasie przez siebie wybranym,



w przypadku wytworzenia egzemplarzy Odpowiedzi udzielona licencja obejmuje wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem takich egzemplarzy.



trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Odpowiedzi w całości lub w części jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie dla celów jej wytworzenia i rozpowszechniania w sposób wskazany powyżej,
w tym wytworzenia egzemplarzy dowolną techniką, taką jak technika zapisu magnetycznego
lub techniką cyfrową, w tym w sieci Internet

2. Licencja obejmuje wykorzystanie Odpowiedzi do celów marketingowych. Odpowiedzi mogą
być wykorzystane w postaci opracowania, we fragmentach, jak też w połączeniu z innymi utworami
lub artystycznymi wykonaniami. Licencja uprawnia Organizatora oraz Fundatora do udzielenia
sublicencji. Poza Nagrodą Zwycięzca nie ma prawa do wynagrodzenia za udzielenie powyższej licencji.

§5 Dane Uczestników
1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w celu
przeprowadzenia Konkursów i wyłonienia ich zwycięzców. Administratorem tych danych jest: Amocarat
S.A. z siedzibą Czańcu, zaś Koordynator jest podmiotem przetwarzającym dane na podstawie przepisu
art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych
danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe
mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
2. Uczestnik Konkursu może wyrazić odrębne i dobrowolne zgody na przetwarzanie danych w celach
marketingowych Organizatora oraz na otrzymywanie informacji handlowych o nowych akcjach
promocyjnych, konkursach i promocjach organizowanych przez Organizatora drogą elektroniczną.

§6 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu
w formie pisemnej wysłanym na adres Amocarat S.A. z siedzibą przy ul. Królewska 1, 43-354 Czaniec
Reklamacja powinna zawierać: a) dopisek na kopercie: „Lepiej w domu” b) wskazanie imienia, nazwiska
i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego lub adresu e-mail);
c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji; d) podpis reklamującego.
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od otrzymania.
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem
poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

§7 Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz pod adresem ul. Królewska 1, 43-354
Czaniec w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie PDF i zapoznawanie
się z nim w każdym czasie.
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