Regulamin konkursu
„ZNAJDŹ IMIĘ DLA BOHATERA FOOD PLUS I WYGRAJ!”
§ 1 Definicje
1. „Konkurs” – konkurs pod nazwą „ZNAJDŹ IMIĘ DLA BOHATERA FOOD PLUS I WYGRAJ”
prowadzony na zasadach określonych Regulaminem.
2. „Organizator” – Mastermedia Cioczek i Wójciak Spółka Jawna z siedzibą w Lublinie 20-704 Lublin,
ul. Wojciechowska 9B/11-13, NIP 7120155884, REGON 430299173, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód, z siedzibą w Świdniku, VI Wydziale
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000447072.

3. „Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, która w trakcie trwania Konkursu wykonała zadanie konkursowe i opublikowała je
na Fanpage’u Organizatora w postaci Posta Konkursowego.
4. „Fanpage” – oficjalna strona Food Plus na Facebooku dostępna pod adresem
https://www.facebook.com/foodplus.eu

5. „Post konkursowy” – post umieszczony na Fanpage’u Food Plus opisujący szczegółowo
zadanie konkursowe.
6. „Komisja konkursowa” - powołana przez Organizatora komisja, czuwająca nad
prawidłowością przeprowadzenia konkursu oraz wyłaniająca Laureata.
W skład komisji wchodzą:
•
•
•
•

Piotr Janiszewski, dyrektor działu marketingu w Mastermedia
Dariusz Bożek, dyrektor działu detalicznego w Mastermedia
Agnieszka Kuźma – e-commerce Manager w Mastermedia
Michał Łozicki – manager działu franczyzy w Mastermedia

7. „Laureat” – Uczestnik Konkursu wskazany przez Komisję konkursową i nagrodzony przez
Organizatora.

§2 Organizacja akcji
1. Konkurs przeprowadzony zostanie w terminie od 09.09.2021 r. (czwartek, godzina
8.00 AM GMT) do 30.09.2021 r. (czwartek, do godziny 11.59 PM GMT) na portalu Facebook
na Fanpage’u Organizatora. Wyniki ogłoszone zostaną do 15 października 2021 r. do
godz. 10:00 AM GMT pod postem konkursowym.
2. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez
właściciela Serwisu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.,
jego użycie na potrzeby niniejszego konkursu następuje zgodnie z postanowieniami
Regulaminu Serwisu. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg
konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursami należy kierować wyłącznie do
Organizatora.

3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie
mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za
pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na pytania
konkursowe, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

§3 Szczegóły konkursu
1. W ramach Konkursu Organizator umieszcza na swoim Fanpage’u post konkursowy,
w którym opisane będą jego szczegółowe zasady.
2. Zadaniem konkursowym jest zaproponowanie nazwy/imienia dla Bohatera Sieci Food Plus.
3. Uczestnik dokonuje zgłoszenia poprzez wykonanie zadania opisanego w Poście
Konkursowym.
4. Zgłoszenia konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, a także norm obyczajowych
– w szczególności nie mogą zawierać ani sugerować treści powszechnie uznawanych za
wulgarne i obraźliwe, zawierających elementy erotyczne, obsceniczne, obrażające uczucia
innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc, treści rasistowskie
oraz materiały chronione prawami wyłącznymi lub naruszających prawo do prywatności.
5. Komisja konkursowa wybierze 1 laureata konkursu, który opublikował w komentarzu
najciekawszą odpowiedź. W ocenie odpowiedzi brane pod uwagę będą własne kryteria
Organizatora (kreatywność, adekwatność, pomysłowość).
6. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że:
6.1. przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do opublikowanych
w zgłoszeniu treści i materiałów, w tym prawo do wysłania go na Konkurs,
6.2. treści i materiały zawarte w zgłoszeniu konkursowym nie naruszają praw osób
trzecich.
7. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku
zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w stosunku do Organizatora z tytułu naruszenia ich
praw wskutek wykorzystania przez Organizatora odpowiedzi przesłanej przez Uczestnika
Konkursu.
8. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Uczestnika Konkursu Organizator Konkursu
upoważniony jest do przekazania osobom trzecim danych Uczestnika Konkursu. Dane te mogą
być wykorzystane przez osoby trzecie do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej z tytułu
naruszenia ich praw autorskich.
9. Organizator w ciągu maksymalnie dwóch tygodni po wyłonieniu laureata, powiadomi go o
wygranej za pośrednictwem komentarza pod Postem konkursowym na swoim Fanpage’u i
poprosi o kontakt w wiadomości prywatnej celem uzupełnienia danych teleadresowych na
potrzeby odbioru nagrody.

10.
W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia, które administratorzy serwisu
Facebook usuną lub trwale uniemożliwią do nich dostęp na skutek naruszenia regulaminu
serwisu.
11.
W Konkursie mogą brać udział reprezentanci, udziałowcy, pracownicy,
współpracownicy Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby
związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§4 Nagrody
1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw złożony z Walizki marki Titanum 4W Trolley, Black Shark
oraz Głośnika bezprzewodowego marki JBL, FLIP 4.
2. Zwycięzca jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody,
tj.: imię, nazwisko, numer telefonu i adres zamieszkania.
3. Nagroda zostanie wysłana pod wskazany przez laureata adres do 31.10.2021.
4. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe
wypłacenie równowartości nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody
o dalszym jej przeznaczeniu rozstrzyga Organizator Konkursu.
5. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę, niezależnie od ilości dokonanych
zgłoszeń.

§5 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest
Organizator.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Art.
6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo
z konkursem, tj. w celu wyłonienia Laureatów i Zwycięzców konkursu, w celach związanych
z realizacją konkursu i wydania nagród, (imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu
kontaktowego oraz adresu do odbioru nagrody).
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania
nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe
przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia
danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§6 Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w konkursie automatycznie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w
konkursie.
2. Treść niniejszego regulaminu znajduje się:

2.1. w siedzibie Mastermedia Cioczek i Wójciak Spółka Jawna przy ul. Wojciechowskiej 9B/11-13,
20-704 Lublin,
2.2. na stronie foodplus.eu/pl/contests.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów prawa.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.
5. Konkurs organizowany jest na gruncie prawa polskiego. Powyższe nie zwalnia Uczestnika z
obowiązków wynikających z prawa lokalnego, jeśli ich udział w konkursie, a w szczególności
fakt otrzymania nagrody w konkursie, tworzy takie zobowiązanie.

