Regulamin konkursu
„Dzień Nauczyciela z Sembella – Instagram”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Poco Loco Marcin Śpionek, z siedzibą w 95-200 Pabianice,
Grota Roweckiego 24/15, zwane dalej Organizatorem.
2. Organizator działa na zlecenie firmy Recticel Sp. z o.o. w Łodzi, przy ul. Granicznej 60,
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy XX Wydział
Gospodarczy w Łodzi pod numerem 0000093592,
zwanej w dalszej części regulaminu Producentem.
3. Fundatorem nagród jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez
Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostepniającym dane przysługuje prawo dostępu do
tych danych, ich zmiany bądź́ usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany
przez Instagram, przez co Instagram jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego
Uczestnika konkursu.
7. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy wykorzystaniu profilu
https://www.instagram.com/sembella.zdrowysen/w serwisie społecznościowym
instagram.com.

8. Nadzór nad prawidłowością̨ i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat
Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem Akcji może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
a. Jest osobą pełnoletnią
b. Posiada pełną zdolność do czynności cywilno-prawnych
c. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby zamieszkujące terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uczestnik oświadcza, że:

a. przystępując do Konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, w tym zapoznał
się̨ z treścią̨ dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje. Uczestnik
wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez
Organizatora oraz agencję Poco Loco Marcin Śpionek, z siedzibą w 95-200 Pabianice,
Grota Roweckiego 24/15 . Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu
oraz w związku z wydaniem nagrody.

b. zapoznał się̨ z treścią̨ niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do
Konkursu;
d. zobowiązuje się̨ do przestrzegania postanowień́ Regulaminu, w tym również̇
regulaminu Instagram;
e. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;
g. W Konkursie nie mogą̨ uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora i
Producenta.

§ 3. NAGRODA
1. W Konkursie przewidziano nagrody za zajęcie:
I miejsca:
- jeden uczestnik wygrywa dwie poduszki Sensipur® Memory o łącznej wartości 322 zł brutto
II miejsca:
- paczka gadżetów z logo Sembella o łącznej wartości 100 zł brutto
Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę̨ ani nagrody innego rodzaju.
2. Zwycięzca może zrzec się̨ Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani
jakiekolwiek inne nagrody.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na
portalu społecznościowym Instagram na profilu Producenta pod adresem
https://www.instagram.com/sembella.zdrowysen/.
2. Konkurs trwa od dnia 14.10 od godz. 16.00 do dnia 21.10 r. do godz. 24.00.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
Udzielenie poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie pod postem konkursowym
opublikowanym na profilu Sembella https://www.instagram.com/sembella.zdrowysen/ dnia
14.10.21.
2. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na
profilu Producenta w serwisie Instagram,
3. W czasie trwania Konkursu każdy Uczestnik może opublikować tylko 1 (jeden) komentarz z
poprawnym rozwiązaniem zadania.
4. Informacje o Zwycięzcach, zostaną̨ opublikowane w terminie do 22.10.21 do godziny 17:00
na Instagramie Producenta.
5. Informacje o konkursie będą̨ dostępne na Instagramie pod postem konkursowym
opublikowanym na profilu marki Sembella na Instagramie 14.10.21 o godz. 16.00, który
zawiera wszystkie informacje dot. Konkursu.

6. Profil Uczestnika na Instagramie musi być publiczny. Ponadto komentarz musi być
własnością uczestnika. Wszelkie uchybienia skutkują dyskwalifikacją uczestnika z konkursu.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym
Instagram.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne
wykonanie wszystkich zadań́ opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Producenta: Kinga
Królikowska, Paula Dołęgiewicz, Anna Kostrzewska. Komisja konkursowa podejmuje
decyzje zwykłą większością głosów.
4. Spośród nadesłanych prac Producent wyłoni zwycięzców na pierwsze i drugie miejsce.
5. Zwycięzca Konkursu powinien skontaktować się̨ z agencją Poco Loco za pośrednictwem
wiadomości email na adres pocoloco.lodz@gmail.com w temacie wpisując Konkurs
Instagram, w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody do dnia 29.10.21 do godziny 21:00.
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również̇ umieszczona na profilu Producenta
https://www.instagram.com/sembella.zdrowysen/ w osobnym poście ogłaszającym
zwycięzców dnia 22.10.21 do godziny 17:00.
7. Dostawca podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody na wskazany przez zwycięzcę
adres.
8. Warunkiem odebrania nagród przez Zwycięzcę̨ jest przesłanie do 29.10.2021 do godziny
21:00 wiadomości na adres pocoloco.lodz@gmail.com z następującymi danymi:
Imię, nazwisko, adres mailowy, nr telefonu, adres dostawy nagrody oraz zdobyte miejsce w
konkursie.
9. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 6 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu
odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę̨ przez uczestnika prawa do
nagrody.
10. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną̨ wysłane Zwycięzcy do 14 dni roboczych od dnia
29.10.2021, o której mowa w ust. 9. Nagrody zostaną̨ dostarczone osobiście przez
Organizatora bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź poczty.
11. Nagrody pocieszenia zostaną̨ wysłane za pomocą̨ firmy kurierskiej lub zostaną̨ dostarczone
osobiście przez agencję Poco Loco na adres wskazany przez Uczestnika. Koszt związany z
wysyłką lub osobistym dostarczeniem nagród ponosi Producent.
12. Przyznane nagrody nie mogą̨ być wymienione na gotówkę ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
poszczególnych nagród.
13. Organizator ma prawo nagrodzić kolejnych Uczestników w przypadku nieotrzymania danych
do wysyłki od Zwycięzców oraz wykluczenia Zwycięzcy w przypadku naruszenia Regulaminu
Konkursu.
14. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa
podatkowego, co oznacza, iż nagroda zostanie wydane na rzecz laureata po wcześniejszym

przekazaniu Organizatorowi wszystkich potrzebnych danych, wymaganych do uregulowania
kwestii, zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator konkursu,
jako płatnik, przekaże zryczałtowany podatek do właściwego urzędu skarbowego w imieniu
Zwycięzcy.
15. Uczestnik nagrody powinien potwierdzić jej odebranie poprzez przesłanie zdjęcia wraz z
nagrodą, przesyłając zdjęcie do agencji Poco Loco w wiadomości prywatnej na
pocoloco.lodz@gmail.com. Producent jest uprawniony do publikacji zdjęcia w sieci Internet
oraz do publicznego wystawiania, w tym w materiałach reklamowych, promocyjnych i
marketingowych.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w
tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika w
szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są̨
niepełne lub nieaktualne za wyjątkiem działania Organizatora z winy umyślnej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są̨ sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Instagrama, w
szczególności uczestników, którzy:
a. zamieszczają̨ treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym
na portalu Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie
tekstowej, jak i graficznej);
b. podejmują̨ działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z
zasadami Instagrama oraz publikują komentarze z tych kont/profili;
c. podejmują̨ działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagrama
kont/profili osób trzecich;
d. ingerują̨ w mechanizm działania Konkursu;
e. tworzą̨ fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram.
4. Za wyjątkiem przyczyn leżących wyłącznie po stronie Organizatora, Organizator nie
ponosi odpowiedzialności, za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram.
5. Za wyjątkiem przyczyn leżących wyłącznie po stronie Organizatora, Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze
strony Instagrama.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą̨ przetwarzane przez Organizatora oraz agencję
Poco Loco wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą̨ przechowywane przez Organizatora oraz agencję
Poco Loco tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród
wyróżnionemu Uczestnikowi.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.
Dane są̨ podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w
Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują̨ Producentowi.
Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników
jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek
sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub
rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także
poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Producenta;
b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie
obowiązującymi przepisami.
2. Producent nabywa stworzone przez Uczestników w ramach niniejszego konkursu wszelkie
prawa własności intelektualnej i jest uprawnionych do wykorzystywania ich na wszelkich
polach eksploatacji, w tym w szczególności:
a) kopiowania, zmiany, publicznego prezentowania, wszelką techniką, w tym w sieci
Internet
b) wystawiania publicznego, w tym na targach, plakatach, akcjach marketingowych,
reklamach, konkursach.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Instagramie w czasie trwania
Konkursu, jednak nie później niż̇ w terminie 6 (sześciu) dni roboczych od dnia wydania
Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Reklamacja w formie wiadomości prywatnej powinna być przesłana na adres
pocoloc.lodz@gmail.com, powinna zawierać: imię̨ i nazwisko osoby upoważnionej dokładny
adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą̨ w terminie 14 dni, w formie wiadomości prywatnej do
Uczestnika Konkursu.
5. Uczestnik ma prawo zareklamować otrzymaną nagrodę w przypadku gdy produkt jest wadliwy
w przeciągu 7 dni od dnia otrzymania nagrody.
6. Reklamację otrzymanej nagrody uczestnik powinien składać na adres mailowy
pocoloc.lodz@gmail.com. W tytule widomości wpisując: Konkurs Sembella Instagramreklamacja.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.10.21 r. i obowiązuje do 30.11.21 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się̨ i wynikające z Konkursu będą̨ rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu oraz na oficjalnej stronie Producenta:
https://www.instagram.com/sembella.zdrowysen/
https://sembella.pl/pliki-do-pobrania
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie:
https://sembella.pl/pliki-do-pobrania
6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

