REGULAMIN KONKURSU „Mistrzowskie Zagranie”
(dalej „Regulamin”)
1.

WARUNKI OGÓLNE


Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą „Mistrzowskie
zagranie” (dalej „Konkurs”).
 Organizatorem Konkursu jest 4Frame Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Zwycięzców 2, 03-941 Warszawa,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000580422, NIP: 5272701883, REGON: 146913121 (dalej
„Organizator”).
 Celem Konkursu jest promocja marki i produktów PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE "CARBOTEX" TOMASZ GOLENIEC z siedzibą ul. Rybnicka 14C, 44-335
Jastrzębie Zdrój, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 6331910673, REGON: 276833329 (dalej
„Carbotex”).
 Konkurs trwa od dnia 3.07.2017 r. do dnia 16.03.2018 r.(ostatni dzień składania
reklamacji).
 Sprzedaż promocyjna trwa w dniach od 3.07.2017 r. do 28.02.2018 r. Możliwość
zgłoszenia udziału w Konkursie zachodzi wyłącznie w dniach od 3.07.2017 r. do
3.03.2018 r.
 Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będących
konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które spełnią warunki
określone w Rozdziale 2 Regulaminu (dalej „Uczestnik”).
 Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Organizatora, Carbotexu, a także
członkowie ich rodzin.
 Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 7 powyżej, rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonka, rodziców i rodzeństwo małżonka, osoby
pozostające w stosunku przysposobienia i osoby znajdujące się pod opieką lub
kuratelą.
 Treść Regulaminu będzie dostępna w okresie trwania Konkursu na stronie
www.mistrzowskiezagranie.pl,http://www.regulaminy.4frame.com.pl/mistrzowskiez
agranie oraz w siedzibie Organizatora.
 Konkurs podzielony jest na sześć cykli (dalej „Cykle Konkursowe”) trwających w
dniach:
 3.07.2017 r. – 30.09.2017 r. – I Cykl Konkursowy
 1.10.2017 r. – 31.10.2017 r. – II Cykl Konkursowy



1.11.2017 r. – 30.11.2017 r. – III Cykl Konkursowy
 1.12.2017 r. – 31.12.2017 r. – IV Cykl Konkursowy
 1.01.2018 r. – 31.01.2018 r. – V Cykl Konkursowy
 1.02.2018 r. – 3.03.2018 r. – VI Cykl Konkursowy
2.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które spełniają wymogi określone w Rozdziale
1 pkt 6 Regulaminu i które prawidłowo zgłoszą swój udział w Konkursie.
2. Cele prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie należy:
a) dokonać w dowolnym sklepie (stacjonarnym lub
internetowym) w okresie
sprzedaży promocyjnej zakupu produktu firmy Carbotex z licencją FC Bayern
Monachium (dalej Produkt), w sposób umożliwiający otrzymanie paragonu fiskalnego
lub faktury (dalej Dowód zakupu) i zachowanie Dowodu zakupu oraz zamieszczonego
na opakowaniu Produktu hologramu, potwierdzającego jego oryginalność (dalej
Hologram).
b) stworzyć i zachować autorską pracę wykonaną w dowolnej technice (np. fotografia,
kolaż, obraz) pokazującą „Jak kibicujesz drużynie Bayern Monachium” (dalej Praca).
c) dokonać zgłoszenia w sposób opisany poniżej (dalej Zgłoszenie)
wejść na stronę www.mistrzowskiezagranie.pl (dalej Strona) i kliknąć przycisk „weź
udział”. Na ekranie pojawi się pole zgłoszenia, gdzie należy wgrać trzy zdjęcia: Pracy,
Dowodu zakupu oraz Hologramu. Wszystkie zdjęcia muszą być w formacie: jpg/png,
natomiast wielkość każdego zdjęcia nie może przekroczyć 1MB.
d) Użytkownik powinien również wypełnić pola dotyczące imienia, nazwiska i podać
adres e-mail. Następnie wyrazić zgody: na przetwarzanie jego danych osobowych dla
potrzeb przeprowadzenia Konkursu, zaakceptować Regulamin, jak również wyrazić
zgodę na kontaktowanie się za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na
podstawie art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
e) Po poprawnym załączeniu 3 zdjęć, wypełnieniu wszystkich pól formularza oraz
wyrażeniu obowiązkowych zgód, należy nacisnąć przycisk „WYSLIJ”, po jego
naciśnięciu zdjęcia zostaną przesłane, a Uczestnikowi wyświetli się komunikat
potwierdzający dodanie zgłoszenia;
f) Jeden Uczestnik może korzystać wyłącznie z jednego adresu e-mail;
g) Organizator Konkursu zweryfikuje poprawność nadesłanych zgłoszeń. W przeciągu 3
dni Uczestnik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail, informację czy jego
Zgłoszenie zostało pozytywnie czy negatywnie zweryfikowane.

3.

NAGRODA I WERYFIKACJA
1. Organizator zobowiązuje się wydać w trakcie trwania Konkursu w zakresie limitów
określonych w pkt. 3.4., Uczestnikom, którzy przesłali najciekawsze i najbardziej

2.

3.

4.
5.

kreatywne Prace, spełniają warunki formalne uczestnictwa wskazane w pkt. 1.6. i 2.2.
oraz dokonali Zgłoszenia w Konkursie zgodnie z wymogami określonymi w
Regulaminie (dalej „Laureaci”) nagrody określone szczegółowo w pkt. 3.2.
Nagrodami w Konkursie są:
a) nagroda I rzędu - podwójny wyjazd na mecz FC Bayern Monachium w ramach
Bundesligi do Monachium o wartości 2770 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną w
wysokości 308 zł przeznaczoną na refundację podatku od nagrody (dalej Nagroda
I rzędu); łączna wartość Nagrody I rzędu wynosi 3078 zł;
W skład nagrody wchodzą: 2 bilety na mecz, przelot dla dwóch osób do
Monachium / transport z lotniska na stadion Bayernu Monachium i ze stadionu
Bayernu Monachium na lotnisko.
b) nagroda II rzędu - 1 koszulka FC Bayern Monachium z autografami trzech piłkarzy
FC Bayern Monachium, w tym Roberta Lewandowskiego (do wyboru w
następujących rozmiarach Męski/damski: S/M/L/XL/XXL/3XL; Dzieciece:
128/140/152/164/176) o wartości 250 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną w
wysokości 28 zł przeznaczoną na refundację podatku od nagrody (dalej Nagroda II
rzędu); łączna wartość Nagrody II rzędu wynosi 278 zł;
c) nagroda III rzędu - 1 koszulka FC Bayern Monachium (do wyboru w następujących
rozmiarach Męski/damski: S/M/L/XL/XXL/3XL; Dzieciece: 128/140/152/164/176)
o wartości 235 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 26 zł przeznaczoną
na refundację podatku od nagrody (dalej Nagroda III rzędu); łączna wartość
Nagrody III rzędu wynosi 261 zł;
d) nagroda IV rzędu – piłka FC Bayern Moanchium z autografami trzech piłkarzy FC
Bayern Monachium, w tym Roberta Lewandowskiego, o wartości 80 zł brutto
wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 9 zł przeznaczoną na refundację podatku
od nagrody (dalej Nagroda IV rzędu); łączna wartość Nagrody IV rzędu wynosi 89
zł;
e) nagroda V rządu - piłka FC Bayern Monachium o wartości 73 zł brutto wraz z
nagrodą pieniężną w wysokości 8 zł przeznaczoną na refundację podatku od
nagrody (dalej Nagroda V rzędu); łączna wartość Nagrody V rzędu wynosi 81 zł;
Pula dostępnych nagród w każdym Cyklu wynosi:
 1 x Nagroda I rzędu;
 2 x Nagroda II rzędu;
 2 x Nagroda III rzędu;
 3 x Nagroda IV rzędu
 7 x Nagroda V rzędu.
Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w Cyklu. Do udziału w
danym Cyklu Konkursowym kwalifikowana jest najwyżej oceniana Praca.
Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za rzeczową część nagrody.
Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
Organizator odprowadzi należny podatek od nagrody, zatem Uczestnik otrzyma
jedynie element rzeczowy nagrody.

6. Nagrody będą przyznawane przez 3-osobową komisję konkursową (dalej Komisja), w
której zasiadać będzie: 2 pracowników Organizatora oraz 1 pracownik Carbotex.
Komisja dokonana oceny zgłoszonych Prac w oparciu o kryteria pomysłowości i
oryginalności. W ciągu 5 dni po zakończeniu każdego Cyklu Konkursowego zostanie
stworzona Lista Laureatów dotycząca Uczestników, którzy w danym Cyklu
Konkursowym zamieścili plik z Pracą wraz z Dowodem zakupu i Hologramem (dalej
„Lista Laureatów”). Listy Laureatów zostaną stworzone niezależnie, dla każdego z
Cyklów Konkursowych. Na każdą Listę Laureatów z lokatami od 1 do 15 zostanie
wpisanych 15 Laureatów, których Prace zostały ocenione najwyżej przez Komisję
Konkursową. Kolejność wpisania Laureatów na Listę Laureatów zostanie ustalona
według ocen przyznanych przez Komisję Konkursową. Laureatom z lokatą nr 1 na
Liście Laureatów przyznana zostanie Nagroda I rzędu, Laureatom z lokatą 2 i 3 na
Liście Laureatów przyznana zostanie Nagroda II rzędu, Laureatom z lokatą nr 4 i 5 na
Liście Laureatów przyznana zostanie Nagroda III rzędu, Laureatom z lokatą od 6 do 8
na Liście Laureatów przyznana zostanie Nagroda IV rzędu, natomiast Laureatom z
pozycjami od 9 do 15 na Liście Laureatów przyznana zostanie Nagroda V rzędu.
Ponadto w każdym Cyklu Konkursowym stworzona zostanie Lista Rezerwowa, na
którą wpisani zostaną dodatkowi Uczestnicy z lokatami od 1 do 2. W przypadku
negatywnej weryfikacji (w rozumieniu pkt. 3.7 Regulaminu) zmienia się kolejność
wpisania Laureatów na Liście Laureatów w ten sposób, że wszyscy Laureaci
znajdujący się na Liście Laureatów, z lokatą poniżej zweryfikowanego negatywnie
Laureata przesuwają się o jedną pozycję w górę na Liście Laureatów, a na wolne
miejsca powstałe w wyniku tej zmiany przesuwają się kolejne osoby z odpowiedniej
Listy Rezerwowej. W przypadku braku odpowiedniej ilości Uczestników na Liście
Rezerwowej dotyczącej danego Cyklu – nagrody pozostaną do dyspozycji
Organizatora.
7. Weryfikacja prawa do nagrody dokonana będzie zgodnie z poniższą procedurą:
a) W ciągu 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu Laureat otrzyma
wiadomość na adres e-mail podany w Zgłoszeniu, w której zostanie
powiadomiony o rozstrzygnięciu Konkursu i poproszony o potwierdzenie
uczestnictwa w Konkursie w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania tej
wiadomości poprzez przesłanie kurierem lub za pomocą operatora pocztowego
dokumentów potwierdzających zakup (Dowód zakupu oraz Hologram) wraz z w/
dokumentami Laureat powinien przesłać swoje dane niezbędne do wydania
nagrody (tj. imię, nazwisko, adres – ulica, numer domu, kod pocztowy,
miejscowość), numer telefonu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb wydania nagród, która zostanie przesłana Laureatowi w treści maila
informującego o zakwalifikowaniu się do grona Laureatów, a także w przypadku
Laureatów Nagrody II i III rzędu powinien podać rozmiar, w którym chciałby
otrzymać nagrodę.

b) W przypadku wygrania Nagrody I rzędu, Laureat poza wymaganiami z pkt. 3.7 lit.
a) dodatkowo obowiązany jest podać imię i nazwisko, numery dowodów oraz
numery pesel osób, które pojadą na mecz. Osoby wskazane powyżej również
obowiązane są wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
wydania i realizacji nagrody.
c) Laureat traci prawo do nagrody, jeżeli nie potwierdzi swojego uczestnictwa w
Konkursie, nie prześle wymaganych dokumentów, swoich danych osobowych lub
zgody zgodnie z lit. a) (w przypadku Laureatów Nagrody I rzędu również danych i
zgód wskazanych w lit. b), w terminie tam wskazanym lub jeśli została mu już
przyznana nagroda wyższego rzędu w danym Cyklu Konkursowym.
8. Wyniki Konkursu dostępne będą na Stronie w postaci Listy Laureatów zawierającej
zdjęcie oraz imię i pierwszą literę nazwiska Laureatów oraz w siedzibie Organizatora.
Ponadto wszyscy Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora o
rozstrzygnięciu konkursu poprzez indywidualny kontakt na zasadach określonych
powyżej.
9. Wydanie nagród nastąpi przesyłką kurierską na adres podany przez Laureata zgodnie
z pkt. 3.7 lit. a) powyżej w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia weryfikacji
danych wysłanych przez Laureata. Laureat Nagrody I rzędu przesyłką kurierską
opisaną powyżej, otrzyma
list gratulacyjny, w którym Laureat zostanie
poinformowany o szczegółach i sposobie realizacji wygranej.
4. PRAWA AUTORSKIE
1.

2.

Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji wyłącznej, z prawem do
udzielenia sublicencji, na wykorzystanie Pracy bez ograniczeń terytorialnych i
czasowych, na następujących polach eksploatacji: wprowadzanie do pamięci
komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, publikacja na
materiałach promocyjnych, publikacja w Internecie, publikacja w prasie.
Uczestnik oświadcza, że posiada (lub będzie posiadał najpóźniej w chwili wzięcia
udziału w Konkursie) nieograniczone prawami osób trzecich autorskie prawa
majątkowe do Pracy i jej elementów, i gwarantuje, że nikt nie podniesie przeciwko
Organizatorowi żadnych skutecznych roszczeń o ochronę praw autorskich Pracy. W
przypadku, gdyby takie roszczenia zgłoszono, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić
Organizatora z odpowiedzialności wobec osób trzecich przez spełnienie należnych
wierzycielowi świadczeń, w szczególności Uczestnik zobowiązuje się przejąć i
zaspokoić roszczenia, a gdyby okazało się to niemożliwe, zobowiązuje się naprawić
poniesioną przez Organizatora z tego tytułu szkodę w pełnym zakresie. Ponadto
Uczestnik zobowiązuje się zastąpić Organizatora we wszystkich postępowaniach
sądowych lub pozasądowych w powyższym zakresie lub zwrócić Organizatorowi
poniesione przez Organizatora uzasadnione koszty i opłaty na poczet postępowań, w
tym koszty obsługi prawnej i koszty zastępstwa procesowego.

3.

Z chwilą wydania Nagród w Konkursie, na podstawie art. 921 § 3 k.c. Laureat przenosi
nieodpłatnie na Organizatora, autorskie prawa majątkowe do Pracy, bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w dniu przekazania autorskich
praw majątkowych polach eksploatacji, a w szczególności:
a) utrwalanie jakąkolwiek techniką audiowizualną, niezależnie od standardu,
systemu i formatu oraz zwielokrotnienie utrwalonych egzemplarzy
b) utrwalanie, powielanie lub publiczne rozpowszechnianie fragmentów Utworów w
formie drukowanej – papierowej (np. w formie informacji handlowej lub
marketingowej, ulotki, folderu reklamowego, gazetki firmowej, reklamy
prasowej, nośników outdoorowych: billboardy, przesłanie w formie mailingu);
c) nadanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy
pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu,
formatu, w tym nadanie za pośrednictwem satelity;
d) wykonywanie lub odtwarzanie, służące do celów marketingowych, na
wewnętrznych pokazach, jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu,
systemu i formatu;
e) wprowadzania do pamięci komputera i sporządzenie kopii tych zapisów dla celów
eksploatacji, o której mowa w Umowie, umieszczenie na własnej stronie
internetowej;
f) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie komputerowego zapisu w całości lub w
części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
g) dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie;
h) Internet;
i) nadanie za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej w radiu
ogólnopolskim lub radiowęźle.
4. Laureat oświadcza, że posiada (lub będzie posiadał najpóźniej w chwili wzięcia udziału
w Konkursie) nieograniczone prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe do
Pracy i jej elementów, i gwarantuje, że nikt nie podniesie przeciwko Organizatorowi
żadnych skutecznych roszczeń o ochronę praw autorskich Pracy. W przypadku, gdyby
takie roszczenia zgłoszono, Laureat zobowiązuje się zwolnić Organizatora z
odpowiedzialności wobec osób trzecich przez spełnienie należnych wierzycielowi
świadczeń, w szczególności Laureat zobowiązuje się przejąć i zaspokoić roszczenia, a
gdyby okazało się to niemożliwe, zobowiązuje się naprawić poniesioną przez
Organizatora z tego tytułu szkodę w pełnym zakresie. Ponadto Laureat zobowiązuje
się zastąpić Organizatora we wszystkich postępowaniach sądowych lub
pozasądowych w powyższym zakresie lub zwrócić Organizatorowi poniesione przez
Organizatora uzasadnione koszty i opłaty na poczet postępowań, w tym koszty
obsługi prawnej i koszty zastępstwa procesowego.
5. Laureat zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w stosunku
do Pracy.
6. Laureat przenosi na Organizatora prawo do wyłącznego udzielania zgody na
wykonanie autorskich praw zależnych.

7.

REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane tylko w formie listu
poleconego do dnia 16.03.2018 r. na adres 4Frame Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k., Warszawa, ul. Zwycięzców 2 z dopiskiem „Mistrzowskie
Zagranie”.
2. Każda Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika,
adres e-mail podany w Zgłoszeniu, dokładny opis i powód reklamacji, a w tytule
nazwę Konkursu oraz oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez 4Frame Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą
w Warszawie moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia
postępowania reklamacyjnego związanego z Konkursem „Mistrzowskie Zagranie”
zgodnie z Regulaminem. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę
na jego treść. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, jak również że mam
prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania”.
3. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przesłana do Uczestnika Konkursu
zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja
Komisji Konkursowej kończy postępowanie reklamacyjne. Po zakończeniu procedury
reklamacyjnej Uczestnik może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.
Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do
niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń bezpośrednio
na drodze postępowania sądowego.
4. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg
Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
5. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w siedzibie Organizatora.
6. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest – w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
2016 poz. 922.) – 4Frame Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Zwycięzców 2, 03-941 Warszawa, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000580422, NIP: 5272701883, REGON: 146913121. Wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Administratora następuje w sposób opisany
w Rozdziale 2 pkt 2 lit. d), Rozdziale 3 pkt 7 lit. a) oraz Rozdziale 5 pkt 2 Regulaminu.
Dane będą przetwarzane dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, wydania nagrody
oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne,
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
7. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter
jedynie informacyjny. Moc prawną mają postanowienia Regulaminu.

