REGULAMIN KONKURSU
Konkurs „Tak smaczna, że nic tylko żuć”
I.

NAZWA KONKURSU

1.1.

Konkurs jest urządzany pod nazwą „Tak smaczna, że nic tylko żuć” zwany dalej „Konkurs”.

II.

NAZWA PODMIOTU URZĄDZAJĄCEGO KONKURS

2.1.

Organizatorem Konkursu jest spółka Ergo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01595), ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 11/32, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000117079, o kapitale zakładowym w wysokości 60 000 zł
NIP 525-22-38-910, zwany dalej „Organizatorem”.

III.

DEFINICJE
Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkała na terytorium Polski.
3.2. Okres Zgłoszeń - okres od dnia 7 kwietnia 2018 roku do dnia 18 kwietnia 2018 roku.
3.3. Okres Konkursu – okres od dnia 7 kwietnia 2018 roku do dnia 21 maja 2018 roku, obejmujący
Okres Zgłoszeń do Konkursu oraz czas przeznaczony na przyznanie i wydanie nagród oraz
składanie i rozpatrywanie reklamacji.
3.4.
Post Konkursowy – informacja o Konkursie udostępniona na portalu społecznościowym
Facebook pod adresem www.facebook.com/juicyfruitpolska.
3.1.

IV.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

4.1. W Konkursie może wziąć udział Uczestnik, który:
a. jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook,
b. zapozna się z Regulaminem, zaakceptuje warunki Regulaminu, w tym załącznik do
Regulaminu dotyczący procedury odbioru nagrody w Konkursie,
c. przestrzega postanowień regulaminów, procedur, polityk Facebook w zakresie zadań
określonych Regulaminem wykonywanych na tym portalu,
d. jest świadom, że wpisanie odpowiedzi na zadanie konkursowe jako umieszczenie
wypowiedzi pod Postem Konkursowym wiąże się z pojawieniem się jego zdjęcia
profilowego wraz z imieniem i nazwiskiem oraz linkiem do profilu w serwisie Facebook w
poście konkursowym.
4.2.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych
podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także ich małżonkowie i krewni
w linii prostej.
4.3.
W celu wzięcia udziału w Konkursie i ubiegania się o nagrody w Konkursie, Uczestnik
powinien w Okresie Zgłoszeń wykonać zadanie konkursowe. Zadanie konkursowe polega na
wysłaniu za pośrednictwem serwisu www.facebook.com/juicyfruitpolska w komentarzu pod filmem
konkursowym autorskiej wypowiedzi stanowiącej alternatywny dialog do dialogu istniejącego w
prezentowanym w ramach Postu Konkursowego filmie. Odpowiedź na zadanie konkursowe:
•

nie może być tekstem uprzednio publikowanym,

•

musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, do której Uczestnik posiada pełne i niczym
nieograniczone prawa autorskie;

•

nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub dobrymi
obyczajami,

•

nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów;

•

nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich;

•

musi być związana z zadaniem konkursowym i zadanym pytaniem w poście konkursowym

•

sporządzona w języku polskim.

Odpowiedź na zadanie konkursowe należy zgłosić (zamieścić) w komentarzu pod Postem
Konkursowym, umieszczając autorską odpowiedź na zadanie konkursowe.
4.4. Prawidłowe wykonanie czynności opisanych w punkcie 4.3. powyżej uważane jest za Zgłoszenie
udziału w Konkursie.
Organizator zastrzega prawo do opublikowania zadań konkursowych w serwisie Facebook pod
adresem www.facebook.com/juicyfruitpolska
4.6. Każdy Uczestnik może nadesłać dowolną liczbę zgłoszeń do Konkursu, o ile spełnione są
warunki Regulaminu.
4.7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału
w Konkursie, jak również odmówić przyznania nagrody, w stosunku do Uczestnika, do którego
po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdził działania sprzeczne z
Regulaminem.

4.5

V.

NAGRODA W KONKURSIE

5.1.

W Konkursie są przyznane 3 (trzy) nagrody: jedna nagroda główna, jedna nagroda I stopnia i
jedna nagroda II stopnia.
W skład nagrody głównej wchodzą:
a) kwota pieniężna w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przelana na
Konto Uczestnika
b) dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 1 111,00 zł będąca równowartością
zryczałtowanego podatku od nagrody w Konkursie;
W skład nagrody I stopnia wchodzą:
a) kwota pieniężna w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przelana na
Konto Uczestnika
b) dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 556,00 zł będąca równowartością
zryczałtowanego podatku od nagrody w Konkursie;
W skład nagrody II stopnia wchodzą:
a) kwota pieniężna w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przelana na Konto
Uczestnika
b) dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 333,00 zł będąca równowartością
zryczałtowanego podatku od nagrody w Konkursie;
(zwane dalej „Nagroda”).

5.2.

5.3.

Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa powyżej pkt 5.1 w podpunktach b) każdej z
Nagród zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika w celu uiszczenia
zryczałtowanego podatku od Nagrody w Konkursie, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz.2032 ze zmianami).
Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na konto właściwego
urzędu skarbowego przez płatnika podatku.
Nagroda w Konkursie nie może być wymieniona na inne Nagrody pieniężne ani rzeczowe.
Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.
Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

VI.

SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU, W SZCZEGÓLNOSCI MIEJSCE I TERMIN
WYŁONIENIE LAUREATÓW

6.1.

Laureaci Nagród w Konkursie są wybierani przez Komisję Konkursową, składającą się z
minimum 3 osób powoływanych przez Organizatora. Komisja Konkursowa prowadzi nadzór
nad przebiegiem Konkursu oraz przyznaniem Nagród.

6.2.

Komisja Konkursowa będzie oceniać nadesłane Odpowiedzi według następujących kryteriów:
a. merytoryczne dopasowanie do tematu zadania konkursowego,

b. kreatywność,
c.

oryginalność wypowiedzi,

d. styl i poprawność językową.
6.3. Komisja Konkursowa dokona wyboru laureatów po zakończeniu Okresu Zgłoszeń, nie później niż
do dnia 20 kwietnia 2018 roku. Komisja wyłoni 3 (trzech) Laureatów oraz dwóch Uczestników na
listę rezerwową.
VII.

SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW
7.1. Laureaci Nagród zostaną poinformowani o przyznaniu prawa do Nagrody i warunkach
wymaganych do jej wydania, poprzez wiadomość wysłaną do Laureata na fanpeag’u
www.facebook.com/juicyfruitpolska niezwłocznie po zakończeniu dokonania wyboru Laureatów
przez Komisję Konkursową. Informacja zostanie wysłana najpóźniej następnego dnia roboczego.
7.2. Warunkiem uzyskania Nagrody Głównej lub Nagrody I stopnia lub Nagrody II stopnia jest
przesłanie przez osobę
wyłonioną, jako zwycięzca, na adres mailowy wskazany poniżej, skanu
(zdjęcia) poprawnie wypełnionego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do
Regulaminu, w przypadku uzyskania Nagrody Głównej lub Załącznik nr 2 do Regulaminu w
przypadku uzyskania Nagrody I stopnia lub Załącznik nr 3 do Regulaminu w przypadku uzyskania
Nagrody II stopnia (zwane dalej „Oświadczeniem”).
Za poprawne wypełnienie Oświadczenia uważa się podanie wszystkich wymaganych danych w
tym:
- imię, nazwisko;
- adres zamieszkania
- numer telefonu
- adres e-mail
- numer Konta Uczestnika, którego zwycięzca jest posiadaczem lub współposiadaczem,
- wyrażenie zgody na potrącenie i odprowadzenie do Urzędu Skarbowego należnego podatku od
Nagrody w Konkursie
- wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych w Oświadczeniu danych osobowych na potrzeby
realizacji Konkursu, w szczególności wydania Nagrody
- wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Organizatora numeru telefonu i adresu poczty
elektronicznej w celu wydania Nagrody
- potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i akceptacja jego zapisów,
- oświadczenie, że nie jest się jedną z osób wykluczonych zgodnie z zapisem pkt 4.2 Regulaminu
- akceptacja zapisów praw autorskich
Adres wysyłki:
biuro@ergo-marketing.pl, podając w tytule maila „Juicy Fruit”
Oświadczenie musi zostać nadane w terminie do 2 dni roboczych od daty powiadomienia o
przyznaniu prawa do Nagrody zgodnie z pkt 7.1.

7.3.

Laureat traci prawo do nagrody w przypadku:
a. nieotrzymania przez Organizatora w wyznaczonym terminie zwrotnych informacji z danymi
adresowymi, tj. podpisanego Oświadczenia – zgodnie z pkt 7.2. powyżej, umożliwiającymi
wydanie i dostarczenie nagrody;
b. nie przesłania do Organizatora Oświadczenia wskazanego w Załączniku nr 1 do
Regulaminu w przypadku uzyskania Nagrody Głównej lub w Załączniku nr 2 do
Regulaminu w przypadku uzyskania Nagrody I stopnia lub w Załączniku nr 3 do
Regulaminu w przypadku uzyskania Nagrody II stopnia lub przesłanie Oświadczenia
niewypełnionego w sposób kompletny lub wypełnionego w sposób nieczytelny;
c. niedopełnienia pozostałych warunków Regulaminu.

7.4.

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest
Organizator – Ergo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki
11/32. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych
osobowych uzyskanych przez Administratora wyłącznie w celach związanych z organizacją i

przeprowadzeniem Konkursu w tym także do wydania Nagród. Dane osobowe Uczestników
Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu udziału w Konkursie
oraz otrzymania Nagrody.
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,
opracowywanie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, adres e-mail,
numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania Uczestnika. Dane osobowe Uczestników
są przetwarzane w celu przeprowadzenia i uczestnictwa w Konkursie, w tym kontaktu z
Uczestnikami i wydania Nagród w Konkursie.
Kompletne wypełnienie Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, w
przypadku uzyskania Nagrody Głównej lub Załącznik nr 2 do Regulaminu w przypadku
uzyskania Nagrody I stopnia lub Załącznik nr 3 do Regulaminu w przypadku uzyskania
Nagrody II stopnia z podaniem danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie na
warunkach podanych w Oświadczeniu, jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do
uczestnictwa w Konkursie, otrzymania Nagrody.

VIII. MIEJSCE I TERMIN WYDANIA WYGRANYCH
8.1. Wydanie Nagród w Konkursie nastąpi najpóźniej do dnia 8 maja 2018 roku będącego
ostatecznym terminem wydania Nagród. Nagrody zostaną dostarczone w formie przelewu
bankowego na numer konta bankowego wskazany w Oświadczeniu.
8.2. Wygrana Nagroda jest wysyłana do Laureata jednokrotnie. Każdy z Uczestników Konkursu,
który w jego trakcie zmienił dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o powyższym
fakcie Organizatora Konkursu.
8.3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w
Konkursie, jak również odmówić mu przyznania Nagrody, w stosunku do Uczestnika, do którego
po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdził działania sprzeczne z
Regulaminem.
8.4. Nagrody niewydane przechodzą do dyspozycji Organizatora.
IX. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
9.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez
Uczestników w formie pisemnej na adres Organizatora: Ergo Marketing Sp. z o.o., Skrytka
pocztowa 40, FUP Warszawa 1, 00-920 Warszawa, ul. Dobra 56/66, z dopiskiem "Juicy Fruit",
począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu tj. od dnia 7 kwietnia 2018 roku do 5 dni
kalendarzowych od dnia zakończenia wydawania nagród (tj. do dnia 13 maja 2018). O
zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja
powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy
roszczenie oraz treść żądania.
9.2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż
w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
9.3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym
nadanym najpóźniej w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia udziału w Konkursie Uczestników, którzy:
a) Zamieszczają treści w formie tekstowej jak i graficznej, które są niezgodne z obowiązującym
prawem lub regulaminem portalu facebook. Użytkowników facebook.com obowiązuje
regulamin serwisu Facebook: http://www.facebook.com/terms.php.

b) Podejmują działania z wykorzystaniem profilu/konta utworzonego niezgodnie z zasadami
Facebooka
c) Ingerują w mechanizm konkursowy
10.2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z
serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem czy administratorem.
10.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.facebook.com/juicyfruitpolska
oraz
w
siedzibie
Organizatora.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ
w skład której wchodzą:
a) kwota pieniężna w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przelana na
Konto Uczestnika
b) dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 1 111,00 zł będąca równowartością
zryczałtowanego podatku od nagrody w Konkursie;
Dziękujemy za udział w Konkursie „Tak smaczna, że nic tylko żuć”
Serdecznie gratulujemy wygranej!
Aby odebrać nagrodę, należy w terminie do 2 dni od dnia powiadomienia o wygranej czytelnie
wypełnić poniższy formularz i odesłać skan (lub zdjęcie) na adres:
biuro@ergo-marketing.pl, podając w tytule maila „Juicy Fruit”
Imię ………............................................................................................................................................…
Nazwisko ...........................................................................................................................................……
Adres zamieszkania ……………………………………..…………………………………………...….………
………………………………………………………………………………….…………………………..….…..
(miasto wraz z kodem pocztowym, nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania)
Numer Konta, którego Zwycięzca jest posiadaczem lub współposiadaczem:

Numer telefonu ………………………………………………………………………
Adres e-mail ………………………………………………………………………….
□ Potwierdzam, że zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu Konkursu „Tak smaczna, ze nic tylko
żuć” i akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres
zamieszkania, numer konta bankowego, numer telefonu komórkowego, adres e-mail przez Ergo
Marketing Sp. z o.o., z siedzibą w 01-595 Warszawa, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 11/32. Dane są
przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2016 r. poz. 2032 ze zmianami) w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu „Tak smaczna, że
nic tylko żuć”.
□ Wyrażam zgodę na kontakt drogą elektroniczną na wskazany w Oświadczeniu adres poczty
elektronicznej (adres e-mail) w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu „Tak smaczna, że nic
tylko żuć”.
□ Wyrażam zgodę na kontakt drogą telefoniczną na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu w
celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu „Tak smaczna, że nic tylko żuć”
Potwierdzam, że zgodnie z pkt 4.2. Regulaminu Konkursu nie jestem pracownikiem Organizatora, a
także członkiem najbliższej rodziny tychże. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia, w porozumieniu prawa cywilnego.
Jednocześnie dobrowolnie wyrażam zgodę na potrącenie i odprowadzenie do właściwego Urzędu
Skarbowego zryczałtowanego podatku od nagrody przez płatnika - zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa podatkowego - ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz.2032 ze zmianami). Zgoda jest równoznaczna z potrąceniem

przyznanej do nagrody premii pieniężnej odpowiadającej wysokości należnego zryczałtowanego
podatku od nagrody w Konkursie.
Należy wstawić znak „X” w pustą kratkę przy treści klauzuli, którą Pani/Pan akceptuje. Wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wydania Nagrody w
Konkursie.

……………………………………………………
(data, czytelny podpis uczestnika)
Prawa autorskie
Oświadczam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem zadania konkursowego, o którym
mowa w pkt 4.3 Regulaminu).
Oświadczam, że powstałe w związku z niniejszym konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób
przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że
autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub
obciążone.
Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec organizatora Konkursu tj. Ergo Marketing Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (dalej „Organizator”) z tytułu niezgodności z prawdą powyższego oświadczenia
i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym
oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób
trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
Oświadczam, że w związku z otrzymaniem nagrody przenoszę na Organizatora bez dodatkowego
wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do utworu w następującym zakresie:
- Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i
mikrokopiowanie;
- Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy,
standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy;
obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na
fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
- Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji
oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi
środkami i w dowolnej formie;
- Wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji
Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych
utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu;
nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków
technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do
wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania,
rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w
środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji
publicznej;
- Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.
W związku z otrzymaniem nagrody udzielam Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z zależnych
praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji
utworu na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia
na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania
części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej,
poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce,
karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD
itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu.
Upoważniam Organizatora do dokonywania zmian w przesłanych przeze mnie utworach, w
szczególności poprawek stylistycznych, ortograficznych i językowych.
Upoważniam Organizatora do wykonywania w moim imieniu osobistych praw autorskich do
przesłanych przeze mnie utworów.

………………....................., …........................................................................
(Data)
(Czytelny podpis uczestnika)

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY I STOPNIA

w skład której wchodzą:
a) kwota pieniężna w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przelana na
Konto Uczestnika
b) dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 556,00 zł będąca równowartością
zryczałtowanego podatku od nagrody w Konkursie;
Dziękujemy za udział w Konkursie „Tak smaczna, że nic tylko żuć”
Serdecznie gratulujemy wygranej!
Aby odebrać nagrodę, należy w terminie do 2 dni od dnia powiadomienia o wygranej czytelnie
wypełnić poniższy formularz i odesłać skan (lub zdjęcie) na adres:
biuro@ergo-marketing.pl, podając w tytule maila „Juicy Fruit”
Imię ………............................................................................................................................................…
Nazwisko ...........................................................................................................................................……
Adres zamieszkania ……………………………………..…………………………………………...….………
………………………………………………………………………………….…………………………..….…..
(miasto wraz z kodem pocztowym, nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania)
Numer Konta, którego Zwycięzca jest posiadaczem lub współposiadaczem:

Numer telefonu ………………………………………………………………………
Adres e-mail ………………………………………………………………………….
□ Potwierdzam, że zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu Konkursu „Tak smaczna, że nic tylko
żuć” i akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres
zamieszkania, numer konta bankowego, numer telefonu komórkowego, adres e-mail przez Ergo
Marketing Sp. z o.o., z siedzibą w 01-595 Warszawa, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 11/32. Dane są
przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2016 r. poz. 2032 ze zmianami) w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu „Tak smaczna, że
nic tylko żuć”.
□ Wyrażam zgodę na kontakt drogą elektroniczną na wskazany w Oświadczeniu adres poczty
elektronicznej (adres e-mail) w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu „Tak smaczna, że nic
tylko żuć”.
□ Wyrażam zgodę na kontakt drogą telefoniczną na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu w
celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu „Tak smaczna, że nic tylko żuć”
Potwierdzam, że zgodnie z pkt 4.2. Regulaminu Konkursu nie jestem pracownikiem Organizatora, a
także członkiem najbliższej rodziny tychże. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia, w porozumieniu prawa cywilnego.
Jednocześnie dobrowolnie wyrażam zgodę na potrącenie i odprowadzenie do właściwego Urzędu
Skarbowego zryczałtowanego podatku od nagrody przez płatnika - zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa podatkowego - ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz.2032 ze zmianami). Zgoda jest równoznaczna z potrąceniem
przyznanej do nagrody premii pieniężnej odpowiadającej wysokości należnego zryczałtowanego
podatku od nagrody w Konkursie.
Należy wstawić znak „X” w pustą kratkę przy treści klauzuli, którą Pani/Pan akceptuje. Wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wydania Nagrody w
Konkursie.

……………………………………………………
(data, czytelny podpis uczestnika)
Prawa autorskie
Oświadczam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem zadania konkursowego, o którym
mowa w pkt 4.3 Regulaminu).
Oświadczam, że powstałe w związku z niniejszym konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób
przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że
autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub
obciążone.
Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec organizatora Konkursu tj. Ergo Marketing Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (dalej „Organizator”) z tytułu niezgodności z prawdą powyższego oświadczenia
i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym
oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób
trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
Oświadczam, że w związku z otrzymaniem nagrody przenoszę na Organizatora bez dodatkowego
wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do utworu w następującym zakresie:
- Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i
mikrokopiowanie;
- Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy,
standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy;
obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na
fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
- Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji
oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi
środkami i w dowolnej formie;
- Wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji
Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych
utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu;
nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków
technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do
wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania,
rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w
środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji
publicznej;
- Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.
W związku z otrzymaniem nagrody udzielam Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z zależnych
praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji
utworu na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia
na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania
części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej,
poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce,
karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD
itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu.
Upoważniam Organizatora do dokonywania zmian w przesłanych przeze mnie utworach, w
szczególności poprawek stylistycznych, ortograficznych i językowych.

Upoważniam Organizatora do wykonywania w moim imieniu osobistych praw autorskich do
przesłanych przeze mnie utworów.
………………....................., …........................................................................
(Data)
(Czytelny podpis uczestnika)

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY II STOPNIA
w skład której wchodzą:
a) kwota pieniężna w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przelana na Konto
Uczestnika
b) dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 333,00 zł będąca równowartością
zryczałtowanego podatku od nagrody w Konkursie;
Dziękujemy za udział w Konkursie „Tak smaczna, że nic tylko żuć”
Serdecznie gratulujemy wygranej!
Aby odebrać nagrodę, należy w terminie do 2 dni od dnia powiadomienia o wygranej czytelnie
wypełnić poniższy formularz i odesłać skan (lub zdjęcie) na adres:
biuro@ergo-marketing.pl, podając w tytule maila „Juicy Fruit”
Imię ………............................................................................................................................................…
Nazwisko ...........................................................................................................................................……
Adres zamieszkania ……………………………………..…………………………………………...….………
………………………………………………………………………………….…………………………..….…..
(miasto wraz z kodem pocztowym, nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania)
Numer Konta, którego Zwycięzca jest posiadaczem lub współposiadaczem:

Numer telefonu ………………………………………………………………………
Adres e-mail ………………………………………………………………………….
□ Potwierdzam, że zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu Konkursu „Tak smaczna, że nic tylko
żuć” i akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres
zamieszkania, numer konta bankowego, numer telefonu komórkowego, adres e-mail przez Ergo
Marketing Sp. z o.o., z siedzibą w 01-595 Warszawa, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 11/32. Dane są
przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2016 r. poz. 2032 ze zmianami) w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu „Tak smaczna, że
nic tylko żuć”.
□ Wyrażam zgodę na kontakt drogą elektroniczną na wskazany w Oświadczeniu adres poczty
elektronicznej (adres e-mail) w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu „Tak smaczna, że nic
tylko żuć”.
□ Wyrażam zgodę na kontakt drogą telefoniczną na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu w
celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu „Tak smaczna, że nic tylko żuć”
Potwierdzam, że zgodnie z pkt 4.2. Regulaminu Konkursu nie jestem pracownikiem Organizatora, a
także członkiem najbliższej rodziny tychże. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia, w porozumieniu prawa cywilnego.

Jednocześnie dobrowolnie wyrażam zgodę na potrącenie i odprowadzenie do właściwego Urzędu
Skarbowego zryczałtowanego podatku od nagrody przez płatnika - zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa podatkowego - ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz.2032 ze zmianami). Zgoda jest równoznaczna z potrąceniem
przyznanej do nagrody premii pieniężnej odpowiadającej wysokości należnego zryczałtowanego
podatku od nagrody w Konkursie.
Należy wstawić znak „X” w pustą kratkę przy treści klauzuli, którą Pani/Pan akceptuje. Wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wydania Nagrody w
Konkursie.

……………………………………………………
(data, czytelny podpis uczestnika)
Prawa autorskie
Oświadczam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem zadania konkursowego, o którym
mowa w pkt 4.3 Regulaminu).
Oświadczam, że powstałe w związku z niniejszym konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób
przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że
autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub
obciążone.
Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec organizatora Konkursu tj. Ergo Marketing Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (dalej „Organizator”) z tytułu niezgodności z prawdą powyższego oświadczenia
i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym
oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób
trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
Oświadczam, że w związku z otrzymaniem nagrody przenoszę na Organizatora bez dodatkowego
wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do utworu w następującym zakresie:
- Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i
mikrokopiowanie;
- Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy,
standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy;
obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na
fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
- Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji
oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi
środkami i w dowolnej formie;
- Wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji
Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych
utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu;
nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków
technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do
wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania,
rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w
środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji
publicznej;
- Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.
W związku z otrzymaniem nagrody udzielam Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z zależnych
praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji
utworu na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia
na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania
części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej,
poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce,
karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD
itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu.

Upoważniam Organizatora do dokonywania zmian w przesłanych przeze mnie utworach, w
szczególności poprawek stylistycznych, ortograficznych i językowych.
Upoważniam Organizatora do wykonywania w moim imieniu osobistych praw autorskich do
przesłanych przeze mnie utworów.
………………....................., …........................................................................
(Data)
(Czytelny podpis uczestnika)

