REGULAMIN KONKURSU
Konkurs „Wiesz co pijesz!- Ile wypijecie na 25-lecie?”
§1
DEFINICJE
1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje mają przedstawione poniżej znaczenie:
1) Organizator – IQ Media sp. z o.o. , ul. Półkole 46, 30-199 Rząska k/ Krakowa, NIP 6772337139, KRS 0000345702, kapitał
zakładowy 65 000 zł. sąd rejestrowy - Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Organizator w ramach niniejszego Konkursu działa na rzecz Marwit;
2) Marwit - Marwit Sp. z o.o., Zławieś Wielka 29a, 87-134 Zławieś Wielka, NIP: 879-24-67-461, KRS: 0000246103,
Kapitał zakładowy: 27 300 000 zł, sąd rejestrowy - Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Marwit.
3) Konkurs – konkurs promocyjny organizowany pod nazwą „Wiesz co pijesz! - Ile wypijecie na 25-lecie?”, którego
zasady określa niniejszy Regulamin;
4) Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu wraz z załącznikami;
5) Uczestnik – osoba spełniająca wymagania określone w Regulaminie i przystępująca do Konkursu;
6) Laureat – osoba, która wygrała Nagrodę w Konkursie;
7) Nagroda – Nagroda wymieniona w Regulaminie;
8) Zadanie konkursowe – zadanie konkursowe opisane w Regulaminie, którego prawidłowe wykonanie jest warunkiem
udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem zasad określonych w par. 4 ust. 1 – 10;
9) Produkt promocyjny – produkty marki Marwit: świeże soki owocowe, owocowo-warzywne lub warzywne pojemność
250ml, 500ml oraz Smoothie 200ml dostępne w sprzedaży na terenie Polski; Świeże soki posiadają etykiety
urodzinowe natomiast Smoothie etykietę standardową.
10) Zgłoszenie – zgłoszenie przystąpienia do Konkursu przez Uczestnika opisane w Regulaminie;
11) Dowód zakupu – paragon lub faktura VAT potwierdzająca zakup Produktu(ów) promocyjnego(ych). Za ważny Dowód
zakupu uznaje się czytelny, niezniszczony, paragon lub fakturę VAT, wystawione na osobę fizyczną dokonującą
zakupu w zakresie nie związanym z prowadzoną ewentualnie działalnością gospodarczą lub zawodową, dokumentujący
zakup Produktu/ów promocyjnego/ych;
12) Zakup promocyjny – zakup co najmniej 2 różnych Produktów promocyjnych w okresie Konkursu na terytorium Polski,
udokumentowany Dowodem zakupu;
13) Serwis – strona internetowa pod adresem: http://www.marwit.pl/wieszcopijesz, za pośrednictwem której Uczestnik
może przystąpić do Konkursu i w ramach której Uczestnik realizuje Zadanie konkursowe.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie promocyjnym organizowanym pod nazwą
„Wiesz co pijesz-Ile wypijecie na 25-lecie?”.
2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 14.11. 2018 r. o godzinie 12:00 i trwa do dnia 12.01.2019 r. do godziny 23:59. (dalej
„Okres Konkursu”), przy czym czynności związane z rozpatrywaniem reklamacji zakończą się najpóźniej dnia
23.02.2019 r.
4. Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy w szczególności od przypadku w
rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.).
5. Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. 2014 poz. 121).
6. Niniejszy Regulamin w okresie trwania Konkursu opublikowany jest na stronie internetowej pod adresem:
http://www.marwit.pl/wieszcopijesz.pl oraz dostępny jest w siedzibie Organizatora na żądanie Uczestnika.
§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie, na zasadach określonych w § 4 Regulaminu, mogą wziąć udział, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej,
wszystkie osoby fizyczne („Uczestnik/Uczestnicy”), które spełniają łącznie następujące warunki:

a) dokonają w okresie trwania Konkursu Zakupu promocyjnego jako konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu
cywilnego oraz zachowają paragon(y) z tego zakupu wraz z etykietami dwóch różnych produktów promocyjnych.
Warunki dla zachowania Dowodu zakupu (§ 1 ust. 1 pkt. 11) stosuje się również do ww. etykiet Produktów
promocyjnych;
b) posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
c) są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej;
d) zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i biorąc udział w Konkursie, akceptują jego postanowienia;
2. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie osoby niepełnoletnie, wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych z zastrzeżeniem zdania następnego. Zastrzega się, iż zgoda może być zweryfikowana na każdym
etapie trwania Konkursu, a w szczególności w przypadku przyznania takiej osobie przez Komisję Nagrody w ramach
Konkursu.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału właściciele, współpracownicy oraz pracownicy Organizatora Konkursu i Marwit.
W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia) ww. osób.
4. Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących tego zastrzeżenia, jednakże
powzięcie przez Organizatora wiedzy o udziale osób wykluczonych z udziału w Konkursie na podstawie niniejszego
ustępu, powoduje bezwzględną utratę prawa do uczestnictwa i Nagród w Konkursie.
§4
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z jego zasadami określonymi w Regulaminie
oraz w Okresie Konkursu spełnić łącznie następujące warunki:
a) dokonać Zakupu promocyjnego i spełnić pozostałe warunki określone w § 3 Regulaminu;
b) wejść do Serwisu i zalogować się, podając zgodne z rzeczywistością dane oraz udzielając zgód zawartych w formularzu
rejestracyjnym w Serwisie;
c) Wpisać smak oraz ilość wypitych soków do kalkulatora.
d) Przedstawić w ciekawy sposób propozycję nowego produktu Marwit i kreatywnie uzasadnić swoją odpowiedz.
(dalej: „Odpowiedź”);Odpowiedź powinna mieć formę pisemną i zawierać nie więcej niż 1000 znaków łącznie ze
spacjami.
e) przesłać zgłoszenie z odpowiedzią za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego w Serwisie, wypełniając
wszystkie obowiązkowe pola formularza: adres e-mail, nr telefonu
2. Odpowiedź Uczestnika winna być wynikiem jego osobistej twórczości, nie może zawierać wulgaryzmów, treści
obraźliwych lub sprzecznych z prawem, jak również nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek
podmiotów lub/i produktów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących promowanej w Konkursie marki Marwit.
3. Jednorazowe dokonanie Zakupu promocyjnego uprawnia Uczestnika do wysłania jednej Odpowiedzi. Uczestnik może
przesłać w Konkursie dowolną liczbę Odpowiedzi, pod warunkiem, że będzie posiadał liczbę dowodów dokonania
Zakupu promocyjnego odpowiadającą liczbie zgłoszonych Odpowiedzi (tj. zakupu 2 Produktów promocyjnych dla
każdej Odpowiedzi) oraz 2 etykiety Produktu promocyjnego dla każdej zgłoszonej Odpowiedzi. Zastrzega się, iż
większa liczba Produktów promocyjnych niż 2 na jednym Dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym lub fakturze VAT),
nie uprawnia do wysłania większej liczby Odpowiedzi, a każda Odpowiedź powinna zostać udokumentowana
odrębnym Dowodem/Dowodami zakupu i odrębnymi etykietami z Produktu promocyjnego.
4. W przypadku wysłania więcej niż jednej Odpowiedzi w Konkursie, należy każdą Odpowiedź udokumentować
odrębnym dowodem Zakupu promocyjnego i odrębnymi etykietami z Produktu promocyjnego. Organizator ma prawo
wezwać Uczestnika, który przesłał wiele Odpowiedzi, do przesłania wszystkich dowodów zakupu w adekwatnej ilości.
W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie posiadał wszystkich dowodów zakupu, może zostać wykluczony z Konkursu,
włącznie z utratą prawa do Nagrody.
5. Zastrzega się, iż zakupy dokonane przez Uczestnika nie będące w ich zakresie konsumentem, w tym w szczególności
na fakturę VAT w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie biorą udziału w Konkursie.
6. Fakt otrzymania przez Organizatora Odpowiedzi jest każdorazowo potwierdzony poprzez komunikat informujący o
prawidłowej rejestracji Odpowiedzi wyświetlany Serwisie.
7. W Konkursie nie będą uwzględniane Odpowiedzi:
a) które nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności warunków wskazanych
w ust. 1 – 5 powyżej;
b) wysłane w inny sposób niż za pośrednictwem Serwisu;

c) w których treść narusza autorskie prawa majątkowe lub autorskie prawa osobiste, dobre obyczaje,
obowiązujące prawo lub wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej;
d) w których Odpowiedź zawiera wulgaryzmy, treści obraźliwe, treści pornograficzne;
e) w których Odpowiedź jest kopią innych nadesłanych Odpowiedzi w całości lub w części.
8. Przyjęcie danej Odpowiedzi do Konkursu przez Organizatora nie wyłącza prawa Organizatora do jej późniejszego
usunięcia z Konkursu w wypadku gdy nie spełniała ona lub przestała spełniać wymagania Regulaminu.
§5
NAGRODY
1. Organizator przewidział łącznie 6 (słownie: sześć) podstawowych nagród rzeczowych w Konkursie, które zostały
określone w ust. 2 poniżej oraz opisane w ust. 3 oraz nagrody dodatkowe.
2. Lista Nagród w Konkursie:
a. Nagroda Główna: samochód marki BWM118i 5-drzwiowy o wartości jednostkowej 112 000 zł brutto. Szczegółowe
informacje nt. Nagrody Głównej znajdują się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
b. Nagrody za zajęcie miejsc 2-6: rower marki BMW, każdy o wartości jednostkowej 4650 zł brutto. Szczegółowe
informacje nt. Nagród za zajęcie miejsc 2-6 znajdują się w Załączniku nr 2 do Regulaminu;
3. Nagrodami dodatkowymi w Konkursie są bidony „Marwit”. Po upływie każdego tygodnia: (kolejno 14.11.201820.11.2018, 21.11.2018-27.11.2018, 28.11.2018-04.12.2018, 05.12.2018-11.12.2018, 12.12.2018-18.12.2018,
19.12.2018-25.12.2018, 26.12.2018-01.01.2019, 02.01.2019-08.01.2019 oraz 09.01.2019-12.01.2019) w Okresie
Konkursu, począwszy od pierwszego tygodnia Okresu Konkursu Organizator przyzna 27 ww. nagród, a w przypadku,
gdy w danym tygodniu w Okresie Konkursu zgłoszeń spełniających jego wymagania będzie mniej niż 27, przyznanych
zostanie tyle nagród dodatkowych, ile odnotowano zgłoszeń w danym tygodniu. Kryteria przyznania Nagród
dodatkowych są identyczne jak kryteria Nagród podstawowych, zaś przyznania Nagrody dodatkowej nie wyklucza
danej Odpowiedzi z udziału w Konkursie w zakresie dotyczącym Nagrody podstawowej. Wartość każdej z Nagród
dodatkowych nie przekracza kwoty 100 zł. (wartość każdej z Nagród dodatkowych wynosi 15 zł brutto)
4. Przychód z tytułu Nagród uzyskanych w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10%
wartości Nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. 2016, poz. 2032 z późn. zm.). Płatnikiem podatku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest
Fundator, podatnikiem ww. podatku jest Laureat. Przed wydaniem Nagrody, Fundator pobierze od każdego Laureata
Nagrody kwotę podatku i odprowadzi ją na konto właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z przepisami prawa
podatkowego. Warunkiem wydania Nagrody jest uiszczenie przez Laureata właściwej kwoty podatku. Fundator
przekaże Laureatowi nagrody podstawowe do końca stycznia roku następnego PIT-8AR.
§6
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE
1. Wyboru najlepszych Odpowiedzi dokona specjalnie w tym celu powołana przez Organizatora komisja konkursowa
(zwana dalej „Komisja”), w której skład wejdą:
a) jeden przedstawiciel Organizatora;
b) trzech przedstawicieli Marwit;
2. O przyznaniu danej Nagrody decyduje końcowa ocena Odpowiedzi, przy czym każdorazowo Odpowiedzi oceniane są
przez wszystkich członków Komisji wedle ich uznania, z pomocniczym uwzględnieniem kryteriów wskazanych w § 4
ust. 1 poniżej. W pierwszej kolejności Komisja przyznaje Nagrody od najbardziej wartościowych aż do Nagród o
najmniejszej wartości. Komisja dokona ocen Odpowiedzi w terminie do 26.01.2019r.
3. Wszystkie prawidłowe i spełniające kryteria Regulaminu Odpowiedzi, nadesłane do Konkursu w czasie jego trwania
wezmą udział w Konkursie.
4. Laureatom nie przysługuje prawo do wymiany przyznanej Nagrody na inną, jak również do otrzymania ekwiwalentu
pieniężnego, czy rzeczowego w zamian za przyznaną Nagrodę.
5. Do zadań Komisji należy:
a) zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym Zgłoszeniom;
b) rozstrzygnięcie Konkursu (ocena Prac konkursowych przesłanych przez Uczestników) zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności;
c) ogłoszenie listy laureatów Konkursu, które otrzymały prawo do Nagrody;
6. W przypadku gdy dany Laureat lub jego Odpowiedź okażą się nie spełniać wymogów Regulaminu ( w tym wymogów
w zakresie opisanym w § 4 ust. 3-4), przestaną je spełniać lub Laureat nie zdecyduje się na odbiór Nagrody zgodnie z
Regulaminem, w tym w szczególności nie opłaci podatku od Nagrody, Komisja uprawniona będzie do przyznania
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danej Nagrody Uczestnikowi, którego Odpowiedź zajęła w ocenie Komisji kolejne miejsce w Konkursie lub nie
przyznania danej Nagrody.
Decyzja Komisji w zakresie wyboru najlepszych Prac konkursowych jest w zakresie Regulaminu ostateczna i wiążąca.
Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w ramach procedury przewidzianej w niniejszym Regulaminie
oraz do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego lub innego właściwego postępowania.
Sposób powiadamiania Laureatów Nagród w Konkursie jest następujący:
Organizator najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia ocen Odpowiedzi wskazanego w ust. 2 powyżej
zatelefonuje pod numery telefonów kontaktowych Laureatów, które podali podczas zgłoszenia Odpowiedzi do
Konkursu. Organizator podejmuje minimum dwie próby połączenia telefonicznego z Laureatem w ciągu 1 (słownie:
jednego) dnia roboczego, w odstępach minimum 2-godzinnych;
jeśli kontakt z Laureatem wybranym do Nagrody w pierwszej kolejności, jest nieskuteczny stosownie do zapisów pkt.
1) powyżej, pod uwagę brany jest Laureat kolejny wedle kryteriów Regulaminu i z takim Laureatem podejmowana jest
próba kontaktu opisana w pkt.1) powyżej;
podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 1) oraz w pkt 2) powyżej, Laureat Nagrody zostanie poproszony
o potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie, jak również zostanie powiadomiony o uzyskaniu prawa do Nagrody i
warunkach jej odbioru, w tym konieczności zapłaty podatku oraz poproszony o podanie swoich danych osobowych i
adresowych koniecznych do wydania Nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem
domu/mieszkania, kodem pocztowymi miejscowością). Dodatkowo zostanie poinformowany o konieczności przesłania
czytelnej kopii w formie elektronicznej (jpg, pdf, skan) dowodu Zakupu Promocyjnego i oświadczenia Laureata,
zgodnie z procedurą określoną poniżej, które umożliwią przekazanie Nagrody. Jeśli adres zamieszkania nie będzie
równocześnie adresem do wysyłki Nagrody, Laureat Konkursu powinien o tym powiadomić Organizatora.
Przez nieudaną próbę telefonicznego skontaktowania się traktowane będzie:
nieodebranie połączenia przez co najmniej 10 sygnałów;
włączenie się poczty głosowej;
brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np.: przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat
telefoniczny).
W korespondencji skierowanej do Organizatora, Laureat Konkursu winien jest uzupełnić oraz własnoręcznie podpisać
Oświadczenie, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W Oświadczeniu należy wskazać dane
osobowe niezbędne do dostarczenia Nagrody i numer telefonu, z którego Laureat Konkursu dokonał Zgłoszenia do
Konkursu Oświadczenie nieopatrzone podpisem Laureata Konkursu, Organizator uzna za nieważne.
Każdy Laureat Nagrody winien jest wysłać wymagane dokumenty opisane powyżej na adres e-mail: marwitkonkurs@wieszcopijesz.com w ciągu 3 dni roboczych od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O
zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wiadomości e-mail na serwer Organizatora.
Laureat Konkursu traci prawo do Nagrody, jeżeli:
nie powiedzie się żadna z prób kontaktu telefonicznego, lub;
nie prześle stosownego dowodu Zakupu promocyjnego, lub;
przesłany dowód zakupu będzie podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie, lub;
przesłany dowód zakupu będzie miał późniejszą datę inną niż data w okresie trwania Konkursu, lub:
nie dopełni w terminie któregokolwiek z warunków Regulaminu, lub;
z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać Nagrody, lub;
odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania lub wydania Nagrody.
Dany Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną Nagrodę podstawową, przy czym zastrzega się, iż jeśli Komisja
przyzna danemu Uczestnikowi Nagrodę podstawową, a jego inna Odpowiedź zostanie wybrane przez Komisję do
kolejnej Nagrody podstawowej, traci on prawo do kolejnej Nagrody podstawowej, a Nagroda zostanie przez Komisję
przyznana kolejnemu Uczestnikowi, którego Odpowiedź zostanie wybrana przez Komisję, pod warunkiem, że podczas
weryfikacji prawa do Nagrody nie okaże się, iż jest to ten sam Uczestnik.
Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na
żądanie w siedzibie Organizatora.
W zakresie Nagród dodatkowych, o których mowa w § 5 ust. 3 stosowane będą identyczne kryteria jak w przypadku
Nagród podstawowych.
Komisja przyznawać będzie Nagrody dodatkowe w terminie do 14 dni od końca danego tygodnia Konkursu
kontaktując się z Laureatami ww. nagród mailowo, lub telefonicznie. Brak odpowiedzi ze strony Laureata w terminie 3
dni powoduje skutek opisany w ust. 6 powyżej.
§7
PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik zgłaszając Odpowiedź do Konkursu oświadcza, iż jest wyłącznym autorem Odpowiedzi i przysługują mu do
niej nieograniczone majątkowe i osobiste prawa autorskie, a treść Odpowiedzi i jej wykorzystanie przez Organizatora
lub upoważnione przez niego podmioty nie będzie stanowić naruszenia obowiązujących przepisów, dobrych obyczajów
ani jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich.
2. Uczestnik zgłaszając Odpowiedź do Konkursu udziela Organizatorowi oraz Marwit (każdemu niezależnie i w pełnym
zakresie opisanym poniżej) licencji na korzystanie odpowiednio z Odpowiedzi bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz polach eksploatacji obejmujących wykorzystanie reklamowe, oraz następujących
polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;
b) wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, publiczne rozpowszechnianie oryginału lub egzemplarzy, na
których go utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym;
c) wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów Odpowiedzi w celu wprowadzenia Odpowiedzi do obrotu,
w sposób określony w lit. b) powyżej.;
d) wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów Odpowiedzi w celu stworzenia dowolnych materiałów
reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz
korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony w lit. b) powyżej.;
e) rozpowszechnianie i udostępnianie Odpowiedzi w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera
bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy.;
f) rejestracja w celu uzyskania dowolnego uprawnienia opisanego w ustawie Prawo własności przemysłowej;
g) wykonywanie praw zależnych oraz rozporządzanie i korzystanie z ww. praw zależnych;
h) udzielanie przez Organizatora Konkursu/Marwit dowolnych sublicencji w pełnym zakresie pól eksploatacji
opisanych w Regulaminie.
3. Uczestnik nie wnosi zastrzeżeń co do swobodnego i nieodpłatnego prawa Marwit do produkcji produktów realizujących
pomysł zawarty w Odpowiedzi.
4. Uczestnik zobowiązuje się do nie wykonywania autorskich praw osobistych do Odpowiedzi.
5. Laureat przenosi na Marwit autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi w pełnym zakresie opisanym w ust. 3 powyżej.
W takim wypadku licencja dla Organizatora, o której mowa w ust. 3 powyżej wygasa.
6. Organizator uprawniony jest do żądania złożenia przez Uczestnika pisemnego oświadczenia potwierdzającego
zobowiązania, o których mowa w ust. 1-6 powyżej wedle wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Odmowa
złożenia takiego oświadczenia stanowi podstawę do odmowy przyznania Nagrody i wykluczenia danego Uczestnika z
Konkursu.
§8
WYDANIE NAGRÓD
1. Wyniki Konkursu w zakresie Nagrody głównej i Nagród za zajęcie miejsc 2-6 Organizator ogłasza najpóźniej do dnia
26.01.2019 r. za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.marwit.pl/wieszcopijesz.pl
2. Wyniki Konkursu w zakresie Nagród dodatkowych ogłaszane są na bieżąco na stronie www.marwit.pl/wieszcopijesz.pl
3. Nagrody za zajęcia miejsc 2-6 w Konkursie przesyłane są na adres Laureata Konkursu podany podczas weryfikacji w
ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania od Laureata niezbędnych dokumentów, o których mowa w § 6.
4. Nagrody dodatkowe w konkursie przesyłane są na adres Laureata konkursu podany podczas weryfikacji za
pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania od Laureata
niezbędnych dokumentów, o których mowa w §6
5. Kurier działający na rzecz Fundatora, wraz z przesyłką zawierającą Nagrodę, o której mowa w ust. 3 powyżej będzie
miał ze sobą sporządzony w dwóch kopiach Protokół Odbioru Nagrody (zwany dalej „PON”), który przed odbiorem
Nagrody Laureat Konkursu winien jest podpisać. W przypadku odmowy przez Laureata Konkursu podpisania PON,
kurier ma prawo nie wydać Nagrody i skieruje ją na sortownię firmy kurierskiej, do dalszej decyzji Fundatora.
6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Nagrody w obecności kuriera doręczającego, Laureat Konkursu winien jest na
miejscu zażądać spisania protokołu szkody oraz niezwłocznie w terminie 48 godzin wysłać na adres e-mail wskazany
powyżej stosowną informację do Fundatora Konkursu. Możliwość opisana powyżej nie zmienia prawa Laureata
Konkursu do złożenia reklamacji w trybie opisanym w § 9 poniżej.
7. Nagroda Główna w Konkursie przekazana zostanie Laureatowi w Salonie BMW w Bydgoszczy w terminie
uzgodnionym indywidualnie z Laureatem. Laureat zobowiązany jest do opłaty stosownych obowiązkowych
ubezpieczeń Nagrody Głównej wymaganych przez obowiązujące przepisy, a w przypadku osobistego odbioru posiadać
odpowiednie prawo jazdy lub dokonać odbioru nagrody z osobą posiadającą takie prawo jazdy. Organizator zastrzega

sobie prawo do dokumentacji przebiegu odbioru Nagrody Głównej, a zasady wykorzystania wizerunku Laureata
zarejestrowanego przy tej okazji określają zapisy § 7. Warunkiem wydania Nagrody Głównej jest opłata przez Laureata
podatku od tej nagrody.
8. W przypadku problemów z doręczeniem przesyłki z Nagrodą, Organizator przewidział specjalny adres kontaktowy dla
Laureatów Konkursu, tj. marwit-konkurs@wieszcopijesz.com, gdzie mogą oni zgłaszać wszelkie sprawy związane z
odbiorem Nagrody.
§9
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Każdy Uczestnik uprawniony jest do wniesienia reklamacji co do przebiegu Konkursu. O wniesieniu reklamacji
decyduje data wpływu pisemnej reklamacji do Organizatora lub data otrzymania przez Organizatora reklamacji
elektronicznej. Reklamację należy składać pisemnie na adres Organizatora lub elektronicznie na adres marwitkonkurs@wieszcopijesz.com.
2. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, najpóźniej w terminie 14
dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, a reklamacje dotyczące Nagród, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia
doręczenia Nagrody.
3. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne dla wszystkich Uczestników Konkursu. W przypadku nie uwzględnienia
zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika
Konkursu, przyczynę reklamacji oraz podpis osoby składającej reklamację.
5. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o
wyniku reklamacji). W tym terminie Organizator wyśle odpowiedź do Uczestnika w formie analogicznej do formy
reklamacji.
§10
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW
1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dane
osobowe Laureatów są pobierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego
Konkursu i realizacji jego założeń, w tym wydania Nagród. W zakresie zgód na przetwarzanie danych udzielanych
przez Uczestnika w Serwisie dane objęte tymi zgodami przetwarzane są zgodnie z treścią danej zgody, w tym w
szczególności w celu marketingowym.
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator. W zakresie danych
osobowych objętych treścią zgód zawartych w Serwisie administratorem tych danych jest Marwit.
3. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora określa treść formularza w Serwisie. Dane te to:
a. imię
b. nazwisko
c. numer telefonu,
d. adres e-mail,
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników jest art. 6 ust.1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”). Dane przetwarzane są w celu
zapewnienia udziału w Konkursie oraz jego prawidłowego przebiegu. W zakresie zgód na przetwarzanie danych
udzielanych w ramach Serwisu podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
5. Dane adresowe Laureatów mogą zostać udostępnione podmiotom realizującym wysyłkę Nagród. Pozostałe dane
Uczestników mogą zostać udostępnione podmiotom obsługującym Organizatora w zakresie księgowym lub
informatycznym, związanym z funkcjonowaniem Serwisu oraz Marwit.
6. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne w celu uczestniczenia w Konkursie. Osobie podającej dane
przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo
usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego
ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) i prawo do przenoszenia danych. W
zakresie danych objętych zgodą udzielaną w Serwisie Uczestnikowi przysługuje prawo do jej cofnięcia, co nie wpływa
na prawidłowość przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda była prawidłowo udzielona. Dane przetwarzane będą w
okresie Konkursu oraz w okresie do upływu przedawnienia roszczeń dotyczących Konkursu (6 lat), a w zakresie
danych związanych z podatkiem od Nagród – w okresie wymaganym przez obowiązujące przepisy podatkowe i
przepisy o rachunkowości. Dane objęte zgodą będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub innego ograniczenia. W
celu realizacji praw oraz we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych Uczestników przez
Organizatora należy kontaktować się pod adresem http://www.marwit.pl/wieszcopijesz.pl.

§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

2.

3.
4.
5.

Uczestnik Konkursu, w razie zwycięstwa w Konkursie, zobowiązuje się do na żądanie Organizatora podpisania
Oświadczenia Laureata Konkursu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i przeniesienia na Organizatora
całość praw autorskich majątkowych do swojej Odpowiedzi. Uczestnikom nie przysługuje z tego tytułu żadne
dodatkowe wynagrodzenie, poza przyznaną Nagrodą.
W przypadku, gdy Odpowiedź lub jej wykorzystanie przez Organizatora, Marwit lub podmioty trzecie zgodnie z
Regulaminem będą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich w rozumieniu przyjętym powyżej, Uczestnik
zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko Organizatorowi, Marwit lub
ww. podmiotowi trzeciemu.
Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Konkursem będą rozstrzygane przez sąd
powszechny.
Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej
ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Laureat Konkursu nie może przenieść praw do Nagrody na osoby trzecie.
Organizator, w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy, zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień
Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Lista załączników:

1. Oświadczenie Laureata.
2. Opis Nagród.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Wiesz co pijesz! – ile wypijecie na 25-lecie”
Dane Laureata:
……………………

Wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej www.marwit.pl/wieszcopijesz.pl na liście zwycięzców mojego imienia,
miejsca zamieszkania oraz nagrodzonej Odpowiedzi. – Tak / Nie
Oświadczam, że nie jestem właścicielem, pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora Konkursu, ani Marwit, jak
również najbliższym członkiem ich rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, opiekunów prawnych, dzieci przysposobione oraz dzieci.
Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią a w przypadku braku pełnoletniości posiadam zgodę na udział w Konkursie rodziców
lub opiekunów prawnych a także akceptuję wszelkie zapisy Regulaminu Konkursu.
Oświadczam, iż spełniam wszelkie pozostałe wymogi określone w Regulaminie Konkursu oraz, że zapoznałem się z
Regulaminem Konkursu i zobowiązuje się go przestrzegać.
Przenoszę na Marwit prawa autorskie do Odpowiedzi bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach
eksploatacji, w tym polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz polach
eksploatacji obejmujących wykorzystanie reklamowe, oraz następujących pola eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;
b) wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, publiczne rozpowszechnianie oryginału lub egzemplarzy, na
których go utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym;
c) wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów Odpowiedzi w celu wprowadzenia Odpowiedzi do obrotu,
w sposób określony w lit. b) powyżej.;
d) wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów Odpowiedzi w celu stworzenia dowolnych materiałów
reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz
korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony w lit. b) powyżej.;
e) rozpowszechnianie i udostępnianie Odpowiedzi w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera
bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy.;
f) rejestracja w celu uzyskania dowolnego uprawnienia opisanego w ustawie Prawo własności przemysłowej;
g) wykonywanie praw zależnych oraz rozporządzanie i korzystanie z ww. prawa zależnych;
h) udzielanie przez Marwit dowolnych sublicencji w pełnym zakresie pól eksploatacji opisanych w Regulaminie.
Nie wnoszę zastrzeżeń co do swobodnego i nieodpłatnego prawa Marwit do produkcji produktów realizujących pomysł zawarty
w Odpowiedzi.
Zobowiązuje się do nie wykonywania autorskich praw osobistych do Odpowiedzi.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Wiesz co pijesz! – ile wpijecie na 25-lecie”

