
Regulamin Konkursu

„WSPIERAMY NASZYCH! WYGRAJ Z ANIMONDĄ!”

§ 1.

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa

w  konkursie  pod  „WSPIERAMY  NASZYCH!  WYGRAJ  Z  ANIMONDĄ!”  (dalej

„Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest Badis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy

01-864)  przy  ul.  Kochanowskiego  14  C  /5,  wpisana  do  Rejestru  Przedsiębiorców

prowadzonego  przez  Sąd Rejonowy dla  m.st.  Warszawy w Warszawie,  XIII  Wydział

Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000026563,  NIP

1180027253 (dalej „Organizator”). 

3. Konkurs odbywa się w okresie  od dnia  14.05.2018 r.  do dnia  15.07.2018 r.  (jest  to

ostatni  dzień  wysyłania  Formularzy)  (dalej  „Okres  Konkursu”).  Okres  Konkursu  nie

obejmuje wydania nagród i procedury reklamacyjnej.

4. Konkurs  przeprowadzony  jest  za  pośrednictwem  strony  internetowej  dostępnej  pod

adresem www.badis.com.pl (dalej „Strona Konkursowa”).

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

6. Konkursem  objęty  jest  zakup  co  najmniej  jednego  produktu  marki  „Animonda”  z

następujących serii: 

a) „Carny Adult 400g” (Multi-meatcocktail,  beef  +  chicken, beef  +  heart, beef  +

lamb, beef pur, beef, turkey  +  shrimps, beef, turkey  +  rabbit, beef + version with

cranberries, beef + codfish with parsley roots), 

b) „Vom Feinsten 100g + Milkies”( with poultry  +  veal, with salmon  +  shrimps, with

turkey and heart, Multi-meat-Cocktail, with turkey  +  rabit, with poultry  +  noodles,

with beef  +  potatoes, with chicken liver, turkey + salmon, turkey pur, turkey  +

cheese, Beauty, Active, Balance, Harmony, Selection), 

c) „Gran Carno Adult 400g”( Multimeat-Cocktail, beef + heart, beef  +  chicken, beef

+  lamb, beef + turkey, beef pur, beef + game, beef  +  deer with apple, beef  +

smoked eal with potatoes), 

d) „Vom Feinsten 150g”  (with poultry  +  veal,  with turkey  +  lamb, with beef  +

poultry, with beef  +  turkey heart, with poultry liver, with poultry  +  noodles, with

beef  +   potatoes, with lamb  +  full grain, turkey  +  cheese, turkey  +  ham, with

deer, with rabbit, with poultry  +  turkey heart), 

dostępnych w Okresie Konkursu w sklepach zoologicznych prowadzących sprzedaż na

terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej  (zwanego  dalej  „Produkt  Promocyjny”).  Zakup
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Produktów Promocyjnych objętych Konkursem przed Okresem Konkursu nie uprawnia

do wzięcia udziału w Konkursie.

7. Warunkiem  udziału  w  Konkursie  jest  uprzednie  zapoznanie  się  przez  Uczestnika  z

treścią Regulaminu oraz jego akceptacja a także udzielenie  zgody na przetwarzanie

danych osobowych, w zakresie określonym Regulaminem.

§ 2.

Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba  fizyczna mająca miejsce stałego

zamieszkania na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności

prawnych,  która  nabywa Produkt  Promocyjny  jako konsument  w rozumieniu  art.  22¹

Kodeksu Cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej

niezwiązanej  bezpośrednio  z  jej  działalnością  gospodarczą  lub  zawodową  (dalej

„Uczestnik”).

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.

§ 3.

Warunki udziału w Konkursie

1. W  celu  wzięcia  udziału  w  Konkursie,  Uczestnik  zobowiązany  jest  zapoznać  się  z  zasadami

Konkursu  określonymi  w  Regulaminie  oraz  w  Okresie  Konkursu  spełnić  łącznie  następujące

warunki: 

a) dokonać w sklepie zoologicznych prowadzącym sprzedaż na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

zakupu  co  najmniej  jednego  Produktu  Promocyjnego,  wskazanego  na  displayach

promocyjnych, potwierdzonego na dowodzie zakupu, tj. paragonie fiskalnym lub fakturze VAT,

b) wykonać zadanie konkursowe polegające na stworzeniu odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego

poleciłbyś/poleciłabyś karmę Animonda?”  (dalej  „Odpowiedź”)  nie  dłuższej  niż  50 znaków

(razem ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi), 

c) zgłosić,  po  dokonaniu  zakupu  Produktu  Promocyjnego,  udział  w  Konkursie,  poprzez

prawidłowe  wypełnienie  i  przesłanie  formularza  zgłoszeniowego  dostępnego  na  Stronie

Konkursowej (dalej „Formularz”).

2. Prawidłowe przesłanie przez Uczestnika Formularza polega na:

a) podaniu danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail,

b) wgraniu jednego pliku ze zdjęciem/skanem paragonu  fiskalnego lub faktury

VAT potwierdzającym dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego, przy czym plik ze

zdjęciem/scanem musi być zapisany w formacie „.jpg”, lub „.png” i  nie może być

większy niż 2 MB,
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c) wpisaniu  odpowiedzi  na  pytanie  konkursowe:  „Dlaczego  poleciłbyś/poleciłabyś

karmę Animonda?”

d) zaakceptowaniu  Regulaminu  Konkursu  poprzez  odznaczenie  właściwego

miejsca w Formularzu,

e) wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  podanych  danych  osobowych  poprzez

odznaczenie właściwego miejsca w Formularzu,

f) kliknięciu przycisku „Wyślij”.

3. Po przesłaniu Formularza, Uczestnik nie ma możliwości jego edycji i wprowadzania zmian, w tym

zmiany Odpowiedzi.

4. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginalny dowód zakupu Produktu Promocyjnego w formie

paragonu  fiskalnego  lub  faktury  VAT.  Dowód  zakupu  Produktu  Promocyjnego  powinien  być

przechowywany  przynajmniej  do  czasu,  w  którym  można  domagać  się  wydania  Nagrody

przyznawanej w Konkursie. Data zakupu Produktu Promocyjnego na dowodzie zakupu nie może

być późniejsza niż dzień przesłania przez Uczestnika Formularza, ani wcześniejsza niż pierwszy

dzień Okresu Konkursu.  

5. Odpowiedź musi spełniać następujące warunki:

a) nie  może  zawierać  wulgaryzmów,  treści  obraźliwych,  treści  sprzecznych  z  prawem  lub

przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi;

b) nie  może  naruszać  praw  osób  trzecich,  w  tym  w  szczególności  dóbr  osobistych,  praw

autorskich, praw własności przemysłowej lub innych praw własności intelektualnej.

6. Jeden Uczestnik może dokonać więcej niż jednokrotnego zgłoszenia do udziału w Konkursie, pod

warunkiem że każde zgłoszenie do udziału w Konkursie poprzedzone będzie zakupem Produktu

Promocyjnego, potwierdzonym, tj.  paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, z zastrzeżeniem, iż w

ramach Konkursu Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej Nagrody. 

7. Uczestnik Konkursu przesyłając Formularz, oświadcza, że jest autorem Odpowiedzi przesłanej w

Formularzu oraz że Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich oraz że bierze na siebie pełną

odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do Odpowiedzi.

§ 4. 

Nagrody

1. W Konkursie zostanie przyznanych dziesięć (10) nagród w postaci: koszulki piłkarskiej  

 o wartości 400 zł brutto (słownie: czterysta zł brutto) każda (dalej „Nagroda”). Koszulki

piłkarskie będące Nagrodami w Konkursie są w rozmiarze XL.

2. Do każdej Nagrody będzie przypisane świadczenie dodatkowe w wysokości 11,11 %

wartości Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych (dalej „Świadczenie Dodatkowe”). 

3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.

4. Jeden Uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną Nagrodę. 
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5. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej  w Konkursie podlega opodatkowaniu

ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości Nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy

o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6. Płatnikiem podatku wymienionego w ust. 5 powyżej jest Organizator. Wydanie Nagrody

nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od zwycięzcy. Organizator ma prawo

potrącić kwotę należnego podatku zryczałtowanego z kwoty Świadczenia Dodatkowego,

o którym mowa w ust. 2 powyżej.

§ 5.

Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu

dokonania  oceny  Odpowiedzi  oraz  wyboru  zwycięzców  Konkursu,  Organizator  powołał

komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wchodzą

trzy (3) osoby wskazane przez Organizatora. 

§ 6.

Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Komisja Konkursowa w terminie do dnia 20.07.2018 r. spośród Odpowiedzi przesłanych

przez Uczestników w Formularzach wybierze dziesięć (10) Odpowiedzi, które w ocenie

Komisji Konkursowej będą najciekawsze.

2. Przy ocenie Odpowiedzi Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności

ich oryginalność, kreatywność, pomysłowość oraz zgodność z tematem.

§ 7.

Wydanie Nagród

1. W terminie do 7 dni po rozstrzygnięciu Konkursu Organizator prześle na adresy e-mail

podane przez zwycięzców Konkursu w Formularzu informację  o uzyskaniu  prawa do

Nagrody w Konkursie.

2. Zwycięzcy  Konkursu  zobowiązani  są  do  przesłania  na  adres  e-mail

s.wysocka@badis.com.pl, w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości o przyznaniu

Nagrody, następujących danych: 

a) imię i nazwisko, 

b) adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ulica, numer domu, numer 

mieszkania, kod pocztowy, miasto), na który ma zostać przesłana Nagroda.
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3. W przypadku nie przesłania przez zwycięzcę Konkursu wiadomości e-mail zawierającej

dane wskazane w ust. 2 powyżej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail

od Organizatora zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody. 

4. Nagrody będą wysłane na adres pocztowy wskazany przez zwycięzców Konkursu w

terminie do dnia 10.08.2018 r. 

§ 8.

Ogłoszenie wyników

Lista Zwycięzców Konkursu wraz z podaniem imienia, pierwszej litery nazwiska oraz

nazwy  miejscowości  zostanie  zamieszczona  na  Stronie  Konkursowej  do  dnia

05.08.2018 r. 

§ 9.

Licencja

1. Uczestnik  Konkursu  przesyłając  Odpowiedź  oświadcza,  że  w  razie  zwycięstwa

w Konkursie,  z chwilą  przyznania Nagrody,  udziela Organizatorowi nieograniczonej  

w zakresie czasowym i  terytorialnym niewyłącznej,  zbywalnej licencji,  z prawem do

udzielania sublicencji, w zakresie korzystania z Odpowiedzi  na następujących polach

eksploatacji: 

a) utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w

tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,

audiowizualną, techniką cyfrową, 

b) wprowadzenie do pamięci komputera, 

c) wprowadzenie do obrotu, 

d) rozpowszechnianie i udostępniania w sieci Internet na dowolnej stronie www, 

e) wykorzystanie  całości  i  pojedynczych  elementów  Odpowiedzi  dla  potrzeb

stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach

materiałów  reklamowych,  poprzez  ich  utrwalanie  i  zwielokrotnianie  technikami

opisanymi w lit.  a powyżej,  oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie,  a

także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

2. Niezależnie  od  ust.  1  powyżej  Uczestnik,  wyraża  zgodę  na  dokonywanie  zmian,

modyfikacji  Odpowiedzi  oraz  na  korzystanie  z  opracowanych  wersji  Odpowiedzi  w

zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej. 

3. Uczestnik  Konkursu  przesyłając  Odpowiedź  oświadcza,  że  w  razie  zwycięstwa

w Konkursie wyraża zgodę na korzystanie z Odpowiedzi w zakresie wskazanym w ust. 1
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powyżej zarówno z podaniem imienia i  nazwiska Uczestnika Konkursu, który przesłał

Odpowiedź, jak również bez podania imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu. 

4. Organizator ma prawo do przenoszenia na inne podmioty praw uzyskanych zgodnie z

ust. 1 – 2 powyżej. 

§ 10.

Reklamacje

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestników drogą

listowną na adres: Badis Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa z dopiskiem

„Reklamacja – Konkurs „WSPIERAMY NASZYCH! WYGRAJ Z ANIMONDĄ!” lub pocztą

elektroniczną na adres e-mail: biuro@badis.com.pl. z podaniem w tytule „Reklamacja –

Konkurs „WSPIERAMY NASZYCH! WYGRAJ Z ANIMONDĄ!”  w Okresie Konkursu, jak

również w terminie do 30 dni po jego zakończeniu, przy czym termin ten ma charakter

porządkowy (w przypadku przesyłek listowych decyduje data stempla pocztowego, zaś

w  przypadku  reklamacji  przesłanych  drogą  elektroniczną  decyduje  dzień  wysłania

reklamacji na powyższy adres e-mail).

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres, e-mail, numer telefonu

kontaktowego Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji

oraz żądanie Uczestnika.

3. Reklamacje  rozpatrywane  są  w  terminie  14  dni  od  dnia  doręczenia  reklamacji

Organizatorowi.  Informacja  o  rozstrzygnięciu  reklamacji  zostanie  przekazana

Uczestnikowi  w  takiej  formie,  w  jakiej  zostało  dokonane  zgłoszenie  reklamacyjne,  w

terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

§ 11.

Dane osobowe

1. Administratorem  danych  osobowych  Uczestników  Konkursu  jest  Badis  Sp.  z  o.o.  z

siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-864) przy ul. Kochanowskiego 14 C /5, wpisana

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Rejonowy  dla  m.st.  Warszawy  w  Warszawie,  XIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026563, NIP 1180027253. 

2. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia

1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  w  celach  związanych  z  przeprowadzeniem

Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

3. Dane  podane  przez  zwycięzcę  Konkursu  będą  wykorzystywane  jedynie  dla  celów

związanych z wysyłką Nagrody oraz będą przekazane podmiotom odpowiedzialnym za

realizację wysyłki Nagrody. 
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4. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych i  ich poprawiania, a

także żądania ich  usunięcia.  Zgłoszenie  przez Uczestnika żądania usunięcia danych

będzie równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie, w tym także z

utratą prawa do nagrody, o ile zostanie przyznana.

§ 12.

Postanowienia końcowe

1. Organizator  może  wykluczyć  Uczestnika  z  udziału  w  Konkursie  w  przypadku

stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, w tym

w szczególności w przypadku gdy okaże się że Uczestnik nie jest autorem przesłanej

Odpowiedzi. 

2. Regulamin  Konkursu  jest  dostępny  jest  na  Stronie  Konkursowej  oraz  w  siedzibie

Organizatora. 

3. Organizator  oświadcza,  że  Konkurs  nie  jest  grą  losową,  loterią  fantową,  zakładem

wzajemnym,  loterią  promocyjną,  których wynik  zależy  od przypadku,  ani  żadną inną

formą  gry  przewidzianą  w  ustawie  z  dnia  z  dnia  19  listopada  2009  r  o  grach

hazardowych. (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 165).

4. We wszystkich  sprawach  dotyczących  Konkursu,  a  nieuregulowanych  Regulaminem,

mają  zastosowanie  przepisy  prawa  polskiego,  a  w  szczególności  przepisy  kodeksu

cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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