Regulamin akcji
(zwany dalej: „Regulaminem”)
§ 1 Definicje
Konkurs – prowadzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Organizator I administrator – Gruby Benek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w
Łodzi, ul. Henryka Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000629541 prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, NIP: 7252142275, o kapitale zakładowym w
wysokości 23.000 złotych, kontakt@grubybenek.pl
Fundator – GASTRO FABRIC Marcel Binkowski z siedzibą w Łodzi, ul. Poli Gajowiczyńskiej
17/58 93-253 Łódź , NIP: 7282600802, REGON: 101432158

Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadająca
obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Uczestnikiem Konkursu może być również osoba małoletnia, jednak
warunkiem udziału w Konkursie jest wyłącznie zgoda jej przedstawicieli ustawowych.

§2 Postanowienia ogólne
1.
2.

3.
4.

Konkurs prowadzony jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
Konkurs rozpoczyna się w dniu 5 października 2018 roku o godzinie 17:00, a kończy w dniu
31 Grudnia 2018 roku o godzinie 23:59 i składa się z 3 etapów.
• 1 Etap – od 17:00 5 października 2018r. do 23:59 31 października 2018r.
• 2 Etap – od 1 listopada 2018r. do 23:59 30 listopada 2018r.
• 3 Etap – od 1 grudnia 2018r. do 23:59 31 grudnia 2018r.
W każdym z etapów przewidziana jest taka sama pula nagród wyszczególniona dokładnie w §6
Przedmiotowy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych
z dnia 19 listopada 2009 (Dz. U. z 2016 poz. 471 z późn. zm.).
§3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która dokonała dowolnego zakupu w sieci Gruby
Benek za min. 50zł i poprawnie wypełniła Zgłoszenie na Stronie konkursowej
forza.grubybenek.pl.
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2.

3.

Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów
cywilnoprawnych współpracownicy Administratora i Fundatora nagród, pracownicy oraz
zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy firm współpracujących
z Administratorem i Fundatorem nagród przy opracowaniu lub organizacji Konkursu oraz inne
podmioty, którym powierzono prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu, a
także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, rodzice,
rodzeństwo, dzieci).
Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania
z Regulaminem i wyrażenia zgody na jego postanowienia.

§4 Zasady Konkursu
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Konkurs polega na dokonaniu dowolnego zakupu za min. 50zł w sieci Gruby Benek w okresie
trwania konkursu przez Uczestnika i na podstawie dowodu zakupu uzupełnienie zgłoszenia
konkursowego składającego się z numeru telefonu, numeru paragonu oraz odpowiedzi na pytanie
konkursowe. Fakultatywnie Uczestnik może podać miasto, w którym dokonał zakupu, jednak
nie jest to warunkiem uczestnictwa w konkursie. Zwycięzca zostanie ogłoszony do 3 dni
roboczych od momentu zakończenia danego etapu Konkursu na oficjalnej fanowskiej stronie
sieci www.facebook.com/grubybenekpizza, https://www.facebook.com/groups/grubybenek
oraz stronie konkursowej forza.grubybenek.pl
Jeden Uczestnik może wnieść dowolną liczbę zgłoszeń w trakcie trwania konkursu
Zgłoszenia można wnosić do końca dnia każdego etapu Konkursu
Zwycięzcy wybierani są przez Komisję. Zwycięzcy zostaną wybrani spośród wszystkich
poprawnie wypełnionych Zgłoszeń. Kryterium decydującym przy wyborze zwycięzców jest
podanie najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Treść pytania
konkursowego brzmi „Co najbardziej lubisz w Grubym Benku?”
W przypadku, jeśli Uczestnik nie potwierdzi swojej tożsamości w terminie do 7 dni od
otrzymania zawiadomienia, Administrator ma prawo do wykluczenia go z Konkursu.
Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie danych (numeru telefonu) z formularza
konkursowego na Stronie Konkursowej, www.facebook.com/grubybenekpizza oraz
https://www.facebook.com/groups/grubybenek
Uczestnik upoważnia Administratora do nieodpłatnego korzystania z treści Zgłoszeń na
potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym do ich publikacji na portalu Facebook oraz stronie
konkursowej .

§5 Zastrzeżenia
1. Administrator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, które w związku
z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem, sprzeczne z zasadami współżycia
społecznego, uznane powszechnie za naganne moralnie oraz społecznie niewłaściwe.
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§6 Nagrody konkursowe i Zwycięzcy
1. Fundatorem nagród w Konkursie jest GASTRO FABRIC Marcel Binkowski z siedzibą w Łodzi,
ul. Poli Gajowiczyńskiej 17/58 93-253 Łódź , NIP: 7282600802, REGON: 101432158
2. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Nagrodą główną w każdym z 3 etapów Konkursu za 1 miejsce jest konsola Microsoft XBOX One
S. Nagrodą za miejsca 2-11 jest gra na konsolę Microsoft XBOX One - „Forza Horizon 4”. W
całym Konkursie do wygrania jest:
• 3 x konsola Microsoft XBOX One S
• 30 x gra „Forza Horizon 4”
4. Nagrody mogą zostać odebrane przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty zakończenia każdego
etapu Konkursu.
5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
6. Informacja o zwycięzcach poszczególnego etapu Konkursu oraz o warunkach odbioru Nagrody
zostanie opublikowana na Stronie konkursowej, www.facebook.com/grubybenekpizza oraz
https://www.facebook.com/groups/grubybenek w terminie do 3 dni roboczych od momentu jego
zakończenia.
7. W razie niepotwierdzenia przez Uczestnika przyjęcia nagrody w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia
wyników danego etapu Konkursu, lub nie zastosowania się do innych postanowień Regulaminu,
Administrator ma prawo przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu.
8. Administrator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania
nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada.
9. Jeśli Zwycięzca nie skontaktuje się z Administratorem w ciągu 7 dni od otrzymania informacji
o wygranej (opublikowania na Stronie konkursowej, https://web.facebook.com/grubybenekpizza
oraz https://www.facebook.com/groups/grubybenek) , lub też nie poda w tym terminie danych
wymienionych w punkcie 7 niniejszego paragrafu, Administrator ma prawo przyznać Nagrodę
innemu Uczestnikowi Konkursu.
§7 Bezpieczeństwo danych
1. Administrator oświadcza, iż dane osobowe będą zbierane i przetwarzane wyłącznie przez niego
i będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe
przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania Nagrody
Zwycięzcy Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu.
2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
numer telefonu
3. Uczestnikom przysługuje prawo w każdym czasie do dostępu do swoich danych osobowych oraz
prawo do ich usunięcia i poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych
osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału
w Konkursie.
4. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Administratora w celu realizacji Konkursu.
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane
przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
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o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.).
6. Uczestnicy, a w przypadku Uczestników małoletnich ich przedstawiciele ustawowi, podają dane
dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania lub usuwania z zastrzeżeniem, że
odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród.
§8 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzania Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać
Administratorowi w formie pisemnej na adres Administratora wraz z dopiskiem „Reklamacja –
forza.grubybenek.pl” nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu
2. Reklamacje dotyczące przekazania nagród można składać w terminie 30 dni od dnia wysłania
przez Fundatora nagród konkursowych do Uczestnika. Uczestnicy mogą zgłaszać Fundatorowi
reklamację dotyczącą przekazania nagród w formie pisemnej na adres Fundatora wraz
z dopiskiem „Reklamacja – forza.grubybenek.pl z dnia…
3. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji
w tym także e-mail (do doręczania listów), jak również dokładny opis
i powód reklamacji.
4. W przypadku braku potrzebnych informacji, Administrator lub Fundator zastrzega sobie prawo
wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego
wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Administratora do pozostawienia
zgłoszenia bez rozpoznania.
5. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Administratora lub Fundatora listem poleconym
wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Zaś
wcześniej zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie
elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
§9 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy
Regulamin
dostępny
jest
na
Stronie
konkursowej
oraz
na
www.facebook.com/grubybenekpizza.
2. Administrator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika, w stosunku do którego
powziął on uzasadnione podejrzenie, iż działa on albo w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu
opisanymi w niniejszym Regulaminie albo w jakikolwiek inny sposób sprzeczny z prawem.
3. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. W przypadku powstania kwestii spornych pomiędzy Administratorem a Uczestnikiem będą one
w pierwszym rzędzie rozwiązywane na drodze polubownej.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis
Facebook, ani z nim związany.
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 5 października 2018 roku.

4

