Regulamin Konkursu „Zaprojektuj młynek swoich marzeń”

§ 1 – Organizatorzy

1.

CUSTOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 25, 03808 Warszawa, spółką wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000536581 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 360163795, NIP 1132882374,
o kapitale zakładowym w wysokości 251.550,00 zł wpłaconym w pełnej wysokości, reprezentowanym przez Benjamina
Kunę – Wiceprezesa Zarządu, zwana dalej
„Tylko”
.

2.

Futu Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3b, 80386 Gdańsk, spółką wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000505060 prowadzonego przez Sąd Rejonowy
GdańskPółnoc w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 222085770, NIP
5842736106, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł wpłaconym w pełnej wysokości, reprezentowana przez
Wojciecha Ponikowskiego – Prezesa Zarządu, zwanym dalej „
FUTU
”.
3.
Zwani w Regulaminie Organizatorami Konkursu.
4.
Tylko jest odpowiedzialna za ufundowanie i wydanie Nagrody oraz wykonanie obowiązków związanych z
pobraniem i wpłaceniem do właściwego urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranych
w konkursach.

5.

Futu jest odpowiedzialne za ogłoszenie Konkursu w prasie oraz stworzenie i obsługę strony internetowej
dedykowanej do komunikacji i obsługi konkursu.
§ 2 – Definicje
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu użyte w niej wyrażenia oznaczają:

1.
2.
3.

Regulamin
– niniejszy dokument.
Konkurs
– konkurs ogłoszony w środkach masowego przekazu (prasie) w Magazynie Futu.

Zadanie konkursowe – stworzenie projektu mebla swoich marzeń oraz jego opis z uwzględnieniem
szczegółowych postanowień Regulaminu.

4.

Nagroda – nagroda dla Zwycięzcy Konkursu w postaci Vouchera uprawniającego do nabycia młynka do
przypraw.

5.
6.

Uczestnik
– osoba, która zgłosiła swój udział w Konkursie i spełniła kryteria określone w Regulaminie.

Zwycięzca – osoba wyłoniona spośród Uczestników Konkursu na podstawie Regulaminu, która spełniła kryteria
otrzymania Nagrody.

7.

Magazyn Futu – 
numer 1112, wydanie jesieńzima 2015, czasopismo zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w
Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, Rejestr gazet i czasopism numer PR 14829, na podstawie wpisu z dnia
26.10.2007, prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Gdańsku; ISSN 22997598; wydawcą Magazynu Futu jest Futu Media
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3b, 80386 Gdańsk.
§ 3 – Warunki uczestnictwa
Konkurs odbędzie się w dniach od 12 lutego 2016 roku do 1 marca 2016 roku.

1.

Konkurs zostanie ogłoszony w prasie w Magazynie Futu oraz na stronie www.futu.pl.
2.
O dacie zgłoszenia Uczestnika jego udziału w Konkursie decyduje data systemowa serwera pocztowego, na
którym przyjmowane będą maile z wykonanym Zadaniem konkursowym.
3.
W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, tj. wyłącznie osoby które ukończyły 18 rok życia i
spełnią pozostałe wymagania przewidziane w Regulaminie.
4.
Imię, nazwisko i wizerunek Uczestnika, w tym Zwycięzcy Konkursu, mogą być ujawnione publicznie.
Przystępując do Konkursu poprzez zgłoszenie Uczestnik oświadcza, że:
a.
wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatorów jego imienia, nazwiska i wizerunku,
b.
wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatorów treści i obrazów przesłanych przez Uczestnika
mailem, jako wykonanie Zadania konkursowego,
c.
przekazane w ramach Konkursu treści i obrazy zostały stworzone samodzielnie przez Uczestnika i nie
naruszają praw osób trzecich, a w razie niespełnienia tego warunku, Uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia
szkód, jakie Organizatorzy mogliby ponieść lub byliby zobowiązani pokryć w związku z naruszeniem praw osób
trzecich,
d.
Organizatorzy będą uprawnieni do wykorzystania imienia, nazwiska, wizerunku oraz otrzymanych treści
i obrazów bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili przesłania
Zadania konkursowego polach eksploatacji, w tym do celów promocji działalności gospodarczej Organizatorów
poprzez rozpowszechnianie, utrwalanie, zwielokrotnianie, wyświetlanie, wystawianie, wprowadzanie do obrotu w
formie drukowanej lub elektronicznej, cyfrowej (sieci informatyczne, urządzenia komputerowe, Internet itp.).
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5.

Pracownicy i współpracownicy CUSTOM Sp. z o.o., Futu Media Sp. z o.o., spółek z nimi powiązanych oraz
członkowie ich najbliższych rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie. Spełnienie tego warunku Zwycięzca potwierdza
przed odebraniem nagrody.

6.
7.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Uczestnik ma prawo w każdym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie.

§ 4 – Przebieg Konkursu
1.

W okresie trwania konkursu Uczestnik powinien:

a.

pobrać aplikację o nazwie Tylko ze strony www.tylko.com lub AppStore lub GooglePlay,
założyć konto w aplikacji,

c.
d.

zaprojektować młynek swoich marzeń z wykorzystaniem aplikacji,

b.

wysłać link z obrazem na adres konkurstylko@futu.pl wraz z opisem i uzasadnieniem, dlaczego młynek marzeń
powinien wyglądać tak, jak ten, który zostały zaprojektowany; opis powinien zawierać nie więcej niż 500 słów,
e.
podać w treści maila swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu
komórkowego, datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok).
2.
Otrzymane zgłoszenia udziału w Konkursie będą podlegały ocenie jury konkursowego, składającego się z dwóch
osób, po jednej reprezentującej każdego z Organizatorów.

3.

W terminie 21 dni od daty zakończenia Konkursu jury konkursowe sprawdzi poprawność zgłoszeń, ich zgodność
z postanowieniami Regulaminu i spośród prawidłowych zgłoszeń wybierze 3 (słownie: trzy) zgłoszenia, które w ocenie
jury będą najlepsze pod względem dizajnu i najlepiej opisane.

4.

Decyzja jury konkursowego, na podstawie której zostanie wyłonionych 3 Zwycięzców, zostanie ogłoszona na
stronie www.futu.pl oraz www.tylko.com.
5.
Oprócz ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej, Organizatorzy skontaktują się ze Zwycięzcą
telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia szczegółów dotyczących wydania Nagrody.
6.
Pozostali Uczestniczy nie będą indywidualnie informowani o rozstrzygnięciu Konkursu.
§ 5 – Nagroda

1.

W Konkursie przewidziano trzy jednakowe Nagrody dla trzech wyłonionych Zwycięzców, po jednej Nagrodzie dla
każdego Zwycięzcy. Nagrodą jest Voucher uprawniający do zamówienia młynka do przypraw o wartości 40 euro (słownie:
czterdzieści euro), przybliżona równowartość w złotych to 210 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych) brutto, wraz z
podatkiem VAT.

2.

Nagroda w postaci Vouchera zostanie wysłana do Zwycięzcy na wskazany przez Zwycięzcę adres mailowy lub
przesyłką kurierską, której koszty zostaną pokryte przez Tylko, w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu i
potwierdzenia, że wyłoniony Zwycięzca spełnił wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie.
3.
Nagroda korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na podstawie art. 21 ust. 1
pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4.
Nagroda nie podlega przekazaniu osobom trzecim ani wymianie na równowartość pieniężną.
5.
Voucher może zostać wykorzystany w terminie do dnia upływu jego ważności, który będzie wskazany w treści
Vouchera.

6.

Nieodebranie nagrody w terminie 30 dni od momentu poinformowania Zwycięzcy o wygranej Nagroda przepada
na rzecz Tylko, Organizatora posiadającego tytuł własności do Nagrody, bez prawa Zwycięzcy do wynagrodzenia,
odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu.
§ 6 – Postępowanie reklamacyjne

1.

Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres
Tylko, ul. Mińska 25, 03808 Warszawa, z dopiskiem „Komisja SprawdzającaKonkurs zaprojektuj młynek swoich
marzeń” w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
2.
Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli Organizatora
Konkursu.
3.
Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni roboczych
od daty otrzymania reklamacji.
4.
Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w terminie
14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.
§ 7 – Publikacja Regulaminu Konkursu

1.

Z treścią Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatorów oraz na stronie internetowej www.futu.pl.
§ 8 – Ochrona danych osobowych
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1.

Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do podania następujących danych osobowych:
a.
imię,
b.
nazwisko,
c.
adres zamieszkania,
d.
adres email,
e.
numer telefonu komórkowego,
f.
data urodzenia (dzień, miesiąc, rok).
2.
Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej skutkować będzie utratą prawa do udziału w
Konkursie i odebrania Nagrody.
3.
Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatorów wyłącznie w celu i w zakresie
niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania Nagrody Zwycięzcy
i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i wizerunku Zwycięzcy Konkursu.
4.
Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w
szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.

Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma
prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania
danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: Tylko, Administrator Danych Osobowych, ul. Mińska 25,
03808 Warszawa.
6.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu
lub weryfikacji Zwycięzcy Konkursu może prowadzić do odmowy przyznania prawa do Nagrody lub odmowy jej wydania.
§ 9 – Postanowienia końcowe
1.
Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na objęcie Uczestnika postanowieniami
Regulaminu.
2.
We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmują Organizatorzy Konkursu oraz
mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
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