REGULAMIN KONKURSU
„Wielki konkurs z marką Złoty Łan”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej pod
nazwą „Wielki konkurs z marką Złoty Łan”, w dalszej części Regulaminu zwanej
Konkursem.
1.2. Organizatorem Konkursu jest firma Złoty Łan Jerzy Just z siedzibą w Śmiłowie,
ul. Spacerowa 75 64-500 Szamotuły, prowadząca działalność gospodarczą pod
numerem REGON: 634059123, NIP: 7871035979 zwana w dalszej części
Regulaminu Organizatorem
1.3. Konkurs jest prowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na terenie sieci
sklepów Biedronka.
1.4. Przez cały okres trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie dostępny, na
stronie www.zloty-lan.pl a także w siedzibie Organizatora.
1.5. Konkurs przeznaczony jest dla Klientów sieci sklepów Biedronka. Uczestnikiem
Konkursu może stać się pełnoletnia osoba fizyczna nabywająca Wielkopolski Olej
Lniany Złoty Łan jako konsument sieci sklepów Biedronka i posiadająca paragon
dokonanej osobiście transakcji zakupu Wielkopolskiego Oleju Lnianego Złoty łan.
Zakupy dokonywane w związku z działalnością gospodarczą, jak również zakupy
odnośnie których nabywca skorzystał z uprawnień konsumenckich w zakresie zwrotu
zakupionego towaru, nie będą uwzględniane w trakcie trwania niniejszego Konkursu.
1.6. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z
Regulaminem. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja treści Regulaminu.
Osoby, które spełniły wskazane w niniejszym Regulaminie warunki udziału w
Konkursie i dokonały prawidłowego zgłoszenia do Konkursu, zwane są w niniejszym
Regulaminie Uczestnikami.
1.7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, oraz członkowie
ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, a także osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
2. CZAS TRWANIA KONKURSU
2.1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 16.02.2018 od godz. 00:00:01, a zakończy się w
dniu 11.03.2018 o godz. 23:59:59.
2.2. Sprzedażą promocyjną uprawniającą do udziału w Konkursie objęty jest
Wielkopolski Olej Lniany Złoty Łan. Zakup tego produktu przed rozpoczęciem lub po
zakończeniu Konkursu nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
3. ZASADY KONKURSU
3.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wymyślić hasło reklamujące markę “Złoty
Łan” i w trakcie trwania konkursu (wskazanym w punkcie 2.1) dokonać zakupu
Wielkopolskiego Oleju Lnianego Złoty Łan, dostępnego w sieci sklepów
“Biedronka”, zachować oryginalny paragon potwierdzający zakup, a następnie
przesłać zdjęcie lub skan paragonu wraz z hasłem reklamowym mailem na adres:
konkurs@zloty-lan.pl.
3.2. Oryginalny paragon należy zachować przez okres 60 dni od zakończenia
Konkursu.
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3.3. Jeden paragon upoważnia do wysłania tylko i wyłącznie jednego zgłoszenia do
Konkursu. Wykorzystanie kolejny raz tego samego paragonu będzie traktowane jako
zgłoszenie nieprawidłowe, nie biorące udziału w Konkursie.
3.4. Jedna osoba może wielokrotnie wysyłać zgłoszenia do Konkursu pod warunkiem
dokonania kolejnych zakupów i uzyskania kolejnych paragonów, a także ułożenia
różnych haseł reklamowych na każde wysłane zgłoszenie konkursowe.

4. NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA
4.1. Nagrodami w Konkursie są: Nagrody I stopnia – robot planetarny KitchenAid
Classic Biały o wartości 1799 zł – 3 szt., nagroda II stopnia - książka kucharka
"Jakubiak lokalnie" wraz z autografem autora Tomasza Jakubiaka o wartości 69 zł –
50 szt.
4.2. Nagrody wymienione w punkcie 4.1. przydzielane będą uczestnikom zgodnie z
werdyktem ogłoszonym przez Komisję Konkursową.
4.3. Skład Komisji Konkursowej zostanie opublikowany na stronie internetowej
Organizatora równolegle z poniższym Regulaminem.
4.4. Członkowie Komisji Konkursowej, ich wstępni, zstępni, rodzeństwo,
małżonkowie, a także osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia nie mogą
uczestniczyć w konkursie.
4.5. Komisja Konkursowa wybierając autorów najlepszych haseł reklamowych będą
kierować się ich kreatywnością, innowacyjnością i oryginalnością. Komisja nie będzie
brać pod uwagę prac nadesłanych po upłynięciu terminu wskazanego w punkcie 2.1.,
prac niespełniających warunków określonych jako “Zasady konkursu”, a także prac
które w jakikolwiek sposób naruszają cudze prawa autorskie.
4.6. Wybór Laureatów nagród nastąpi 15.03.2018 roku.
4.7. Organizator poinformuje Uczestników, którzy wylosowali nagrody w ciągu 7 dni
roboczych od wybrania zwycięzców przez Komisję, za pomocą poczty elektronicznej
oraz zamieści listę zwycięzców na stronie internetowej www.zloty-lan.pl.
4.8. Laureatom nie przysługuje prawo do wymiany nagród.
4.9 Od nagród zostanie odprowadzony podatek zgodny z obowiązującym prawem
podatkowym.
5. ODBIÓR NAGRODY
5.1. Nagroda wydana zostanie tylko i wyłącznie osobie, zwanej dalej Laureatem, która
wylosowała nagrodę i co do której nastąpiła pozytywna weryfikacja spełnienia
warunków uczestnictwa w konkursie.
5.2. Laureaci, którzy nie odpowiedzą na wiadomość mailową organizatora i nie podają
swoich danych adresowych potrzebne do wysyłki nagrody w terminie 30 dni od daty
ogłoszenia wyników, tracą prawo do nagrody.
5.3. Nagrody zostaną przekazane Laureatom najpóźniej do dnia 31.03.2018 roku na
koszt Organizatora.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane Organizatorowi
w formie pisemnej pod adresem wskazanym w pkt 1.2 niniejszego Regulaminu, z
dopiskiem „Reklamacja" lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail
konkurs@zloty-lan.pl w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
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6.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej
reklamację, jej dokładny adres do korespondencji oraz powody złożenia reklamacji
wraz z uzasadnieniem.
6.3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od
ich wpływu. O wynikach postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie
powiadamia osobę, która wniosła reklamację.
7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
7.1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest – w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych –
Organizator Konkursu. Dane są zbierane wyłącznie w celu przeprowadzenia
konkursu, w szczególności prawidłowego wydania nagród.
7.2 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia
wydanie ewentualnie przyznanej nagrody w Konkursie z uwagi na niemożność
doręczenia i prawidłowe odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
7.3 Uczestnik Konkursu może w każdej chwili ma prawo do:
⦁ indywidualnej kontroli celu przetwarzania danych osobowych
⦁ żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz
sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych, co może wiązać się jednak z
konsekwencjami wymienionymi w punkcie 7.2.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, zaś Uczestnik zobowiązuje się przed
przystąpieniem do Konkursu do zapoznania z niniejszym Regulaminem i jego
przestrzegania w pełnym zakresie.
8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
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