
REGULAMIN KONKURSU  

Małe R z Magdą Gessler 

 

§ 1 Definicje 

 

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie: 

 

1. Ankieta –  ankieta na stronie internetowej Konkursu, do której osoby chcące wziąć udział w Konkursie zostaną przekierowane 

po kliknięciu linka otrzymanego drogą mailową; 

2. Komisja Konkursowa – komisja składająca się z trzech członków będących przedstawicielami Organizatora i Koordynatora, 

powołana na potrzeby wyłonienia Zwycięzców Konkursu; 

3. Konkurs – oznacza organizowany przez Organizatora konkurs prowadzony pod nazwą „Małe R z Magdą Gessler”; 

4. Koordynator – podmiot obsługujący stronę internetową Konkursu, prowadzący wstępną weryfikację zgłoszeń oraz 

odpowiadający za kontakt z Uczestnikami; 

5. Nagrody – przewidziane w Konkursie Nagrody Główne oraz Nagrody Dodatkowe (pojedynczo również jako: Nagroda); 

6. Nagrody Dodatkowe – przewidziane w Konkursie Nagrody opisane w opisane w § 6 pkt 1 lit. b Regulaminu; 

7. Nagrody Główne – przewidziane w Konkursie Nagrody opisane w opisane w § 6 pkt 1 lit. a Regulaminu; 

8. Organizator – oznacza spółkę pod firmą Tenczynek Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (20-113) przy ul. Archidiakońskiej 

9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w 

Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000864032; 

posiadająca numer NIP: 9462683417, posiadająca numer REGON: 381368271, o kapitale zakładowym w wysokości 

100.000,00 zł; 

9. Produkty Promocyjne – wino białe „R” 750 ml i wino czerwone „R” 750 ml (pojedynczo również jako: Produkt Promocyjny); 

10. Pytanie Konkursowe – pytanie o treści: „Opowiedz nam o Twojej najbardziej romantycznej chwili z drugą połówką”; 

11. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu; 

12. Uczestnicy – osoby biorące udział w Konkursie (pojedynczo również jako: Uczestnik); 

13. Zwycięzca – Uczestnik wskazany przez Komisję Konkursową, uprawniony do otrzymania Nagrody (razem również jako: 

Zwycięzcy). 

 

§ 2 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Tenczynek Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (20-113) przy ul. Archidiakońskiej 9, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z 

siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000864032; posiadająca 

numer NIP: 9462683417, posiadająca numer REGON: 381368271, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł. 

2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego. 

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Koordynatorem Konkursu, działającym w imieniu i na rzecz Organizatora, jest All about Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-

495) przy ul. Górna Droga 2/102, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS: 494104; posiadająca numer NIP: 5223011931, posiadająca numer REGON: 147047832, o kapitale zakładowym w 

wysokości 5 500,00zł. 

5. Celem Konkursu jest niepubliczna promocja Organizatora. 

6. Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem wiadomości wysyłanych pocztą e-mail przez spółkę Piwo Online Sp. z o.o. do 

zamkniętego grona odbiorców, którzy do dnia 11 stycznia 2023 roku, za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie 

https://browar-tenczynek.pl/, wyrazili zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres email informacji 

handlowych i marketingowych. 

7. Konkurs ma niepubliczny charakter i skierowany jest wyłącznie do pełnoletnich osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie 

drogą elektroniczną na wskazany adres email informacji handlowych i marketingowych od Piwo Online Spółka z o.o. 

8. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, a także prawa i obowiązki Organizatora.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, pod warunkiem że nie wpłynie to na pogorszenie 

warunków uczestnictwa w Konkursie, a zmiany nie będą dotyczyć istotnych aspektów uczestnictwa w Konkursie. Wszelkie 

zmiany Regulaminu będą ogłaszane z jednodniowym wyprzedzeniem drogą mailową na adresy Uczestników wskazane w 

Ankiecie oraz w siedzibie Organizatora. 

10. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Konkursu. 

11. Przed przystąpieniem do Konkursu osoba przystępująca do Konkursu zobowiązana jest zapoznać się z Regulaminem. 

Przystąpienie do Konkursu uznaje się za akceptację treści Regulaminu. 

§ 3 Przedmiot i czas Konkursu 

1. Konkurs polega na tym, że Uczestnicy rywalizują ze sobą o to, który z nich udzieli najbardziej kreatywnej i oryginalnej 

odpowiedzi na Pytanie Konkursowe. 

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 11 stycznia 2023 roku o godzinie 00:00:00 CET i kończy się dnia 31 stycznia 2023 roku o godz. 

23:59:59 CET.  



§ 4 Uczestnictwo w Konkursie 

1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Koordynatora oraz innych podmiotów współpracujących przy 

organizacji Konkursu, członkowie ich organów zarządzających, jak również osoby najbliższe wobec tych osób, to jest osoby 

będące wobec tych osób małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą 

pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu. Ograniczenie 

udziału, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy również osób pozostających w jakimkolwiek stosunku cywilnoprawnym 

z Organizatorem, Koordynatorem lub innym podmiotem współpracującym przy organizacji Konkursu. 

2. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu 

cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz spełniająca warunki uczestnictwa w Konkursie określone w Regulaminie, która: 

a. w związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres email informacji handlowych i 

marketingowych od Piwo Online Spółka z o.o., otrzymała wiadomość e-mail z zaproszeniem do wzięcia udziału w Konkursie; 

b. dokonała w okresie wskazanym w § 3 pkt 2 powyżej, w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub 

zawodową, zakupu co najmniej dwóch Produktów Promocyjnych i zachowała dowód zakupu (paragon lub fakturę imienną) 

otrzymany podczas transakcji; 

c. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; 

d. nie jest osobą wskazaną w § 4 ust. 1 powyżej.  

1. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez wypełnienie Ankiety, w której należy: 

a. zamieścić odpowiedź na Pytanie Konkursowe; 

b. załączyć dane dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (paragonu fiskalnego lub faktury imiennej) w formie zdjęcia lub scanu. 

c. podać dane Uczestnika w postaci: adresu email, imienia i nazwiska Uczestnika, daty urodzenia oraz numeru telefonu 

komórkowego. 

1. W ramach Konkursu Uczestnik może wypełnić maksymalnie jedną Ankietę.  

2. Maksymalna ilość znaków ze spacjami na udzielenie odpowiedzi na Pytanie Konkursowe to łącznie 750. Uczestnicy udzielają 

odpowiedzi na Pytanie konkursowe w języku polskim.  

3. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem w Konkursie Uczestnik może skontaktować się z Koordynatorem drogą 

mailową przesyłając wiadomość na adres: kontakt@romantycznachwila.pl 

§ 5 Zasady Konkursu 

1. Uczestnicy rywalizują o to, który z nich udzieli najbardziej kreatywnej i oryginalnej odpowiedzi na Pytanie konkursowe. 

2. Spośród wszystkich udzielonych odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, z zastrzeżeniem zasad uregulowanych w § 8 

Regulaminu, Organizator wyłoni 13 najlepszych odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, mając na uwadze takie kryteria jak 

oryginalność i kreatywność, wybierając spośród Uczestników, którzy udzielili owych najlepszych Odpowiedzi: 

a. Trzech (3) Zwycięzców Nagrody Głównej; 

b. Dziesięciu (10) Zwycięzców Nagród Dodatkowych. 

3. Uczestnicy, których odpowiedzi na Pytanie Konkursowe zostaną wyłonione jako najlepsze, zostają Zwycięzcami i otrzymają 

Nagrody.  

4. Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe nie mogą być wulgarne ani obsceniczne, ani zawierać treści (lub linków prowadzących do 

treści) naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, powszechnie akceptowane dobre obyczaje, zasady 

moralności, w szczególności treści (lub linków prowadzących do treści) naruszających dobra osobiste, pornograficznych, 

zniesławiających, podżegających do przemocy, dyskryminujących, a także zawierających nawiązania do symboli religijnych, 

etnicznych lub rasowych.  

5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z Regulaminem treści. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie udzielonych odpowiedzi na Pytanie Konkursowe pod kątem 

zgodności z Regulaminem. W razie stwierdzenia, że dana odpowiedź na Pytanie Konkursowe zawiera treści niedozwolone, 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia, na każdym etapie Konkursu, Uczestnika dopuszczającego się naruszeń 

lub nieprzyznania takiemu Uczestnikowi Nagrody. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z § 9 

Regulaminu.  

7. Decyzje w przedmiocie wyboru Zwycięzców, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, podejmowane są przez powołaną przez 

Organizatora Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa dokona oceny udzielonych Odpowiedzi według własnego, 

swobodnego uznania. 

8. W ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Konkursu odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej podczas którego 

wyłonieni zostaną Zwycięzcy. Z posiedzenia zostanie sporządzony protokół, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu.  

9. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez wysłanie przez Koordynatora na adres e-mail podany w Ankiecie, za 

pomocą wiadomości e-mail w terminie 3 dni roboczych od momentu przyznania Nagrody, nie później niż do dnia 07.02.2023. 

10. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagród ze względu na niski poziom prac. 

§ 6 Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

a. dla Zwycięzców Nagrody Głównej - trzy (3) romantyczne wyjazdy dla dwojga (po jednym dla każdego ze 

Zwycięzców Nagrody Głównej) do Warszawy z kolacją u Fukiera, przejazdami (wyłącznie na terenie Polski), a także 

noclegiem w hotelu na tę wyjątkową, upojną noc, każdy o wartości 2000 zł brutto; 



b. dla zwycięzców Nagrody Dodatkowej - dziesięć (10) butelek wina „R” z autografem Magdy Gessler (po jednym dla 

każdego ze Zwycięzców Nagrody Dodatkowej), każde o wartości 40 zł brutto. 

2. Termin realizacji Nagrody Głównej zostanie ustalony indywidualnie z każdym ze Zwycięzców Nagrody Głównej. Organizator 

przewiduje, że realizacja Nagród Głównych powinna nastąpić do dnia 31.03.2023 

3. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator. 

4. W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania przez Koordynatora informacji wskazanej w § 5 ust. 9 Regulaminu 

Koordynator skontaktuje się ze Zwycięzcami Nagród Głównych w celu ustalenia szczegółów wyjazdów oraz uzyskania 

informacji o właściwym dla Zwycięzcy urzędzie skarbowym.  

5. W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania przez Koordynatora informacji wskazanej w § 5 ust. 9 Regulaminu 

Koordynator skontaktuje się ze Zwycięzcami Nagród Dodatkowych w celu wskazania adresów, na jakie zostaną wysłane 

Nagrody Dodatkowe oraz właściwego dla Zwycięzcy urzędu skarbowego. Nagrody Dodatkowe zostaną wysłane osobom 

uprawnionym do ich odbioru przesyłką kurierską na wskazany przez Zwycięzcę adres, w terminie do 14 dni roboczych od dnia 

przekazania przez Zwycięzcę danych niezbędnych do przekazania Nagrody Dodatkowej (adresu i informacji o właściwym dla 

zwycięzcy urzędzie skarbowym).  

6. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany Nagrody, w tym jej wymiany na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może przenieść 

prawa do Nagrody na osobę trzecią. 

7. Odpowiedź na Pytanie Konkursowe może zostać wykluczona z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Komisję 

Konkursową, że nie spełnia ona wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora roszczeń związanych z 

Odpowiedzią przez osoby trzecie. 

8. Elementem każdej Nagrody Głównej jest, obok elementu rzeczowego, kwota pieniężna w wysokości 11,11% wartości elementu 

rzeczowego. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego 

podatku dochodowego od wartości wygranej (Nagrody Głównej) uzyskanej przez Uczestnika, w wysokości 10 % wartości 

wygranej (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Element pieniężny Nagrody 

Głównej nie zostanie w związku z tym Uczestnikowi wydany, ale zostanie przeznaczony na uiszczenie należnego od 

Uczestnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają 

Organizatora do potrącenia z wartości przyznanych Nagród Głównych kwoty odpowiadającej wartości elementu pieniężnego. 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Organizator, jako płatnik, przekaże potrącone kwoty na 

rachunek właściwego urzędu skarbowego, odprowadzając w ten sposób w imieniu Uczestnika należny podatek dochodowy z 

tytułu wygranej. 

9. Nagrody Dodatkowe są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647). 

10. Koszt dostarczenia Nagród pozostaje po stronie Organizatora. 

11. Przyjmuje się, iż osobą uprawnioną do odbioru Nagrody jest Zwycięzca, którego dane wskazane są w Ankiecie.  

12. Nagroda: 

a. która nie zostanie odebrana przez Zwycięzcę, 

b. której odbioru Zwycięzca odmówił, 

c. przysługująca Zwycięzcy, który nie wskazał danych niezbędnych do jej przekazania zgodnie z § 6 ust. 4  

i 5, 

przepada. 

1. W przypadku gdy liczba Uczestników będzie mniejsza niż liczba przewidzianych Nagród, nadwyżka Nagród przepada. 

§ 7 Prawa własności intelektualnej 

Uczestnik oświadcza, że przesłana przez niego odpowiedź na Pytanie Konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osób trzecich. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich lub innych praw czy dóbr osób trzecich przez Uczestników. W 

przypadku, gdy uprawnione osoby trzecie zwrócą się do Organizatora z roszczeniami w związku z wykorzystywaniem przez Organizatora 

odpowiedzi zgłoszonych w ramach Konkursu, Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora od roszczeń osób trzecich lub wyrównać 

poniesione przez Organizatora szkody wynikające z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich w pełnej wysokości, w tym 

uzasadnione koszty pomocy prawnej potrzebnej dla zachowania praw Organizatora. 

§8 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z informacjami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej RODO, stanowiącej 

Załącznik nr 2  do niniejszego Regulaminu. 

§ 9 Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane wyłącznie przez Uczestników od momentu rozpoczęcia Konkursu 

(zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu) do tygodnia po dacie wskazanej w § 5 ust. 9 Regulaminu, w formie pisemnej, listem 

poleconym na adres Koordynatora, tj.: Agencja All About ul. Czereśniowa 40A 02-456 Warszawa lub mailowo na adres poczty 

elektronicznej: kontakt@romantycznachwila.pl O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji 

w formie pisemnej na adres Koordynatora lub otrzymania wiadomości e-mail. 

2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail lub adres korespondencyjny, w 

zależności od tego w jakiej formie składana jest reklamacja) oraz wskazanie jej przyczyn. 

3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, a 

zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia (w zależności od formy jej wniesienia) listem 

poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa. 



4. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze 

sądowej. 

§ 10 Usługa świadczona drogą elektroniczną 

1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na stronie internetowej 

Konkursu i możliwości przesłania Ankiety. Usługi opisane w niniejszym punkcie świadczone są nieodpłatnie. Usługi są 

świadczone przez Koordynatora. Kontakt z Koordynatorem możliwy jest za pomocą wiadomości e-mail na adres: 

kontakt@romantycznachwila.pl 

2. Korzystanie z usług opisanych w ust. 1 powyżej wymaga sprzętu z dostępem do sieci Internet, z aktualnym systemem 

Windows, Mac OS na komputerach, Android, iOS na urządzeniach mobilnych i przeglądarką internetową Chrome w wersji min. 

98, FireFox min. 93, Safari min. 14 lub Android, iOS, włączonej obsługi plików cookie i JavaScript.  

3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji, co do sposobu realizacji usług opisanych w ust. 1 powyżej, w sposób 

wskazany w § 9 Regulaminu. Reklamacje związane ze sposobem realizacji usług drogą elektroniczną rozpatruje Koordynator 

w terminie wskazanym w § 9 ust. 3 Regulaminu. 

4. Do zawarcia umowy o świadczenie usług opisanych w ust. 1 powyżej dochodzi z chwilą rozpoczęcia przez korzystania z danej 

usługi przez użytkownika strony internetowej Konkursu. 

5. Użytkownik strony internetowej Konkursu może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług w zakresie opisanym w ust. 1 

powyżej. W przypadku zakończenia korzystania z usług w zakresie opisanym w ust. 1, umowa rozwiązuje się automatycznie, 

bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z chwilą opuszczenia strony internetowej Konkursu. 

§ 11 Postanowienia końcowe 

1. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały 

promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. 

2. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w siedzibach Organizatora i Koordynatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia 

przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, prób oszustwa, a także w przypadku innego postępowania Uczestnika 

naruszającego dobre obyczaje, narażającego na szwank dobre imię Organizatora, jego renomę lub interesy. Wykluczony 

Uczestnik traci prawo do uzyskania Nagrody w Konkursie. 

4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: kontakt@romantycznachwila.pl 

5. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Koordynatorem pod adresem e-mail: 

kontakt@romantycznachwila.pl 

 


