REGULAMIN KONKURSU „IDEALNA PARA !” POZNAJ ZASADY KONKURSU!
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Spółka BDJ Sp. z o.o., Klęk 345/3, 95-010 Stryków wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000455721, REGON 101581540, NIP 7331347422 z kapitałem zakładowym w wysokości
1.605.000,00 zł PLN, dalej zwana „Organizatorem”, reprezentowana przez: Prezesa Zarządu Martę
Wódz.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej Organizatora pod adresem
internetowym www.ronic.pl/konkurs, zwanym dalej „Portalem” w dniach od 01.02.2018 r. do
14.02.2018 r. (włącznie).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony
w pkt. 2, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej
www.ronic.pl/konkurs.
4. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2 Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność
do czynności prawnej.
3. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora lub członków jego organów oraz
członkowie jego rodziny, w szczególności małżonek, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do
nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
5. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
§ 3 Warunki udziału w Konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy odpowiedzieć na pytanie „Jakie najbardziej lubisz
połączenie dwóch warzyw lub owoców i dlaczego?”.
2. W celu udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany zarejestrować się na stronie
www.ronic.pl/konkurs do dnia 14.02.2018 r. do godziny 23:59, akceptując Regulamin serwisu,
wskazując swój adres email, który umożliwi Organizatorowi kontakt z Uczestnikiem w sprawach
związanych z realizacją Konkursu, anonimową „Nazwę użytkownika” (pseudonim), rok urodzenia
oraz hasło, które w połączeniu z „Nazwą użytkownika” pozwala na korzystanie z w/w strony
internetowej. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ujawnienia hasła osobom
trzecim lub jego niestarannego przechowywania.

3. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego „Nazwa użytkownika”
została umieszczona na listach rankingowych lub została wykorzystana w inny sposób określony
w niniejszym Regulaminie, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
4. W celu przesłania odpowiedzi na pytanie konkursowe należy uzupełnić swoje dane poprzez
wypełnienie wszystkich wymaganych przez Organizatora pól formularza, takich jak: imię i
nazwisko, adres zamieszkania, numer tel. kontaktowego, datę urodzenia., na którym udzielona
zostanie
odpowiedź
konkursowa,
znajdującego
się
na
stronie
internetowej
www.ronic.pl/konkurs.
5. Na stronie http://www.ronic.pl/konkurs Uczestnik konkursu może zarejestrować się tylko raz.
Świadome wielokrotne rejestrowanie się w serwisie, przez tę samą osobę, skutkować będzie
usunięciem kont wraz z hasłami do niego przypisanymi oraz dyskwalifikacją z Konkursu.
6. Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
- Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych odpowiedzi na
pytania, a także, że nie naruszają one praw autorskich osób trzecich oraz nie są obciążone
żadnymi innymi prawami osób trzecich;
- Wyraża zgodę zastrzeżenie sobie prawa do publikacji najciekawszych odpowiedzi na pytanie
konkursowe na stronie internetowej www.ronic.pl przez Organizatora konkursu.
Każdy Uczestnik może przesłać do 14.02.2018r. do godz. 23:59 odpowiedź na pytanie
konkursowe.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy
rejestracji lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych lub adresu
email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika lub wręczenie nagrody.
8. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem
lub działań zmierzających do sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub
dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo
weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.
9. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, Uczestnik jest zobowiązany do
zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do
dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach prawa powszechnie obowiązującego.
10. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik
Konkursu oświadcza, iż zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji
Konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie odpowiedzi na
pytanie konkursowe, w tym odpowiedzialności wobec osób trzecich za ewentualne naruszenie
ich praw autorskich.
11. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym
Regulaminie okaże się niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, Uczestnik w przypadku
ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz
oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym poniesione przez Organizatora szkody.
Ponadto, w sytuacji, o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i
zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
§ 4 Zasady wyłonienia zwycięzców Konkursu
1. Laureata konkursu wyłoni co najmniej 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.

2. Po zakończeniu okresu trwania Konkursu Jury dokonuje oceny wszystkich odpowiedzi na
pytanie konkursowe, biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność oraz kreatywność
nadesłanych odpowiedzi.
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu.
4. Organizator poinformuje o wynikach Konkursu w dniu 15.02.2018 roku na wskazanej w
niniejszym Regulaminie stronie internetowej, posługując się imieniem i pierwszą literą
nazwiska zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.
5. Dwie osoby spośród uczestników Konkursu, które prześlą najciekawsze odpowiedzi na pytanie
konkursowe otrzymają nagrody rzeczowe.
§ 5 Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są 2 mini blendery o wartości 164 zł. Ewentualny podatek od nagród
zostanie rozliczony przez Organizatora Konkursu.
2. Nagrody główne zostaną wysłane w wyznaczonym przez Organizatora terminie, tj. do dnia
31.03.2018 roku.
3. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci rzeczowej, bez możliwości wypłaty ich
równowartości w gotówce.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub
drogą elektroniczną do dnia 28.02.2018 r.
5. Nagroda dla Zwycięzców Konkursu zostanie dostarczona przesyłką kurierską na wskazany
adres. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez podpisanie protokołu odbioru nagrody.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym
poinformuje wyżej wskazane osoby.
6. Nagrody nieodebrane do dnia 04.04.2018 r. przepadają i przechodzą na własność
Organizatora.
7. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym
Regulaminem lub nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, nagrody
przepadają i przechodzą na własność Organizatora.
§ 6 Odpowiedzialność i reklamacje
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu
danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji Uczestnika Konkursu
oraz za wszelkie zmiany tych danych, w tym nie ponosi odpowiedzialności za
niedostarczenie z w/w przyczyn nagrody,
- zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z
powodu awarii łączy internetowych.
2. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z
Konkursem.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację; opis
przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem; adres korespondencyjny.
4. Reklamacje należy składać listownie na adres siedziby Organizatora.

5. Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie
14 dni od ich otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje wysyłane będą listem poleconym w
terminie wskazanym powyżej.
6. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia
wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna, co nie wyłącza prawa
uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
§ 7 Przetwarzanie danych osobowych
1. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych
uczestników Konkursu jest Spółka BDJ Sp. z o.o., Klęk 345/3, 95-010 Stryków wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000455721, REGON 101581540, NIP 7331347422 z kapitałem zakładowym
w wysokości 1.605.000,00 zł.
2. Dane osobowe uczestnika przetwarzane są przez Administratora danych osobowych w celu
przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzcy, opublikowania informacji o
zwycięzcy w sposób wskazany w treści niniejszego Regulaminu, opublikowania
nagrodzonej Odpowiedzi wraz z podaniem imienia i pierwszej litery nazwiska Uczestnika,
przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
3. Odbiorcami danych osobowych uczestników nagrodzonych są podmiot, któremu
Administrator danych zleci dostarczenie nagrody (Poczta Polska lub firma kurierska).
4. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i
weryfikacji.
5. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o
usunięcie swoich danych osobowych.
6. Udostępnienie danych osobowych uczestników konkursu jest dobrowolne, lecz konieczne
do uczestnictwa w Konkursie.
7. Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora
w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem, jaki i dla celów marketingowych
związanych z ofertami Organizatora (o ile w procesie rejestracji wyrażą taką zgodę) oraz
rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu. Uczestnikom Konkursu przysługuje
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w
tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest Administratorem
danych w rozumieniu ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. z 1997 r., Nr 133, poz.
883)
8. Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej www.ronic.pl/konkurs
Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym
Regulaminie.
§ 8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej o adresie www.ronic.pl/konkurs.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już
nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje Uczestników
na stronie internetowej www.ronic.pl, co najmniej na 5 dni przed wprowadzeniem zmian.
3. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych w ramach niniejszego Regulaminu i
Konkursu jest Sąd właściwy dla miejsca siedziby Organizatora Konkursu.

