Regulamin konkursu „Walentynki #PijalnieWedLove”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Walentynki #PijalnieWedLove” (dalej:
„Konkurs”) jest Cosmo Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B
budynek C, 02-593 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000498819 prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, NIP 7010413291, Regon 147111599 (dalej: „Organizator”).
Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art.919 Kodeksu cywilnego
za oznaczone w niniejszym Regulaminie czynności.
2. Wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem
nagród, przeprowadza Organizator.
3. Konkurs przeprowadzany jest w terminach:
1.3.1. Edycja pierwsza, 2015-02-12 od godziny 12.00 do 2015-02-15 do godziny
23.59
1.3.2. Edycja druga, 2015-02-13 od godziny 12.00 do 2015-02-15 do godziny 23.59
1.3.3. Edycja trzecia, 2015-02-14 od godziny 12.00 do 2015-02-15 do godziny 23.59
za pośrednictwem portalu internetowego www.Facebook.com.
§ 2. Zasady Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu (dalej „Uczestnicy”) mogą być osoby fizyczne, posiadające
aktywny profil w serwisie społecznościowym Facebook, posiadające miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za wyjątkiem pracowników
Organizatora, pracowników LOTTE Wedel sp. z o.o. oraz członków ich najbliższej
rodziny. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez
„pracowników” rozumie się także osoby wykonujące usługi na rzecz ww. podmiotów
na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Konkurs będzie podzielony na 3 niezależne edycje:
a. W pierwszej edycji zadaniem będzie udzielenie najlepszej, najbardziej
kreatywnej i najciekawszej odpowiedzi na pytanie zadane w poście
opublikowanym w dniu 2015-02-12 na fanpage „Pijalni Czekolady E.Wedel”,
zlokalizowanym pod adresem https://www.facebook.com/PijalnieCzekolady
(dalej „Fanpage”). Zgłoszenie następuje poprzez udzielenie odpowiedzi w
formie komentarza pod postem. Jury złożone z dwóch reprezentantów
Organizatora oraz jednego pracownika LOTTE Wedel Sp. z o.o. wyłoni 5
laureatów pierwszej edycji konkursu. Kryterium wyboru najlepszej i
najciekawszej odpowiedzi będzie oryginalność, kreatywność, poprawność
językowa.
b. W drugiej edycji zadaniem będzie opisanie swojej ukochanej osoby w
komentarzu pod postem opublikowanym w dniu 2015-02-13 na Fanpage
Zgłoszenie następuje poprzez udzielenie odpowiedzi w formie komentarza
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pod postem. Jury złożone z dwóch reprezentantów Organizatora oraz
jednego pracownika LOTTE Wedel Sp. z o.o wyłoni 5 laureatów drugiej
edycji konkursu. Kryterium wyboru najlepszej i najciekawszej odpowiedzi
będzie oryginalność, kreatywność, poprawność językowa.
c. W trzeciej edycji zadanie konkursowe opublikowane w poście na FanPage
w dniu 2015-02-14 będzie polegało na opublikowaniu zdjęcia/filmu w
serwisie/aplikacji Instagram, którego tematem będzie „Pokaż nam swoją
miłość”. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez zamieszczenie
zdjęcia/filmu w serwisie lub aplikacji mobilnej Instagram i oznaczenie go
hashtagiem #PijalnieWedLove. Spośród przesłanych prac Jury złożone z
dwóch reprezentantów Organizatora oraz jednego pracownika LOTTE Wedel
Sp. z o.o. wybierze 10 których autorzy otrzymają nagrodę. Kryterium wyboru
najlepszej i najciekawszej pracy będzie oryginalność, kreatywność,
jakościowość przesłanego materiału.
Uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną ilość Prac Konkursowych,
jednakże każdy Uczestnik może zdobyć w Konkursie tylko jedną nagrodę.
Wyniki 2 pierwszych edycji Konkursu zostaną ogłoszone na FanPage w
odpowiedziach na komentarze laureatów pod zadaniami konkursowymi w
dniu 2015-02-16 do 23.59
Wyniki 3 edycji konkursu zostaną ogłoszone na FanPage pod postem 3 edycji
konkursu do dnia 2015-02-17 do godziny 23.59 poprzez podanie nicków
użytkowników serwisu Instagram, których zdjęcie lub film zostały wybrane
jako zwycięskie. Dodatkowo w podanym terminie Organizator skontaktuje się
ze zwycięzcami 3 edycji za pomocą komentarza pod zwycięskim zdjęciem lub
filmem za pośrednictwem konta E.Wedel w serwisie Instagram.
W Konkursie niedozwolone jest zgłaszanie odpowiedzi stanowiących
naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w tym praw osobistych
lub majątkowych osób trzecich, takich jak dobra osobiste, prawo do
wizerunku lub prawa autorskie. W konkursie niedozwolone jest zgłaszanie
odpowiedzi służących marketingowi towarów lub usług nieoferowanych przez
Organizatora oraz LOTTE Wedel sp. z o.o.
Odpowiedzi naruszające to postanowienie zostaną usunięte z FanPage.

§ 3 Nagrody
1. W konkursie przewidziano 20 nagród w postaci Torcików Wedlowskich ze
spersonalizowanym napisem.
2. W celu otrzymania nagrody uczestnicy proszeni są o kontakt w ciągu 12 godzin od
ogłoszenia zwycięzców z Organizatorem za pomocą serwisu Facebook poprzez
przesłanie wiadomości prywatnej na FanPage w celu podania adresów
korespondencyjnych laureatów, na które zostaną przesłane nagrody. Nagrody
zostaną przesłane do uczestników na koszt Organizatora drogą pocztową.

§ 4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1.Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być
składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu.
Reklamacja powinna być przesłana na adres korespondencyjny Organizatora w
formie pisemnej listem poleconym pod rygorem nieważności i zawierać imię i
nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności
stanowiących podstawę reklamacji. Decyduje data stempla pocztowego.
2.Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ustępie poprzedzającym, jak
również niespełniające pozostałych wymogów przewidzianych w ustępie
poprzedzającym, nie będą rozpatrywane.
3.Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania
reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia
reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
4.Niezależnie od powyższej procedury reklamacyjnej Uczestnicy mogą dochodzić
swoich roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
§ 5. Dane osobowe
1. Dane osobowe Laureatów będą zbierane i przetwarzane zgodnie z będzie
przetwarzał zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora.
Administratorem danych osobowych jest LOTTE Wedel s. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa. Dane osobowe
przetwarzane będą w celu prawidłowego wydania nagród Uczestnikom.
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie wyłącznie
adres e-mail.
2. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają
prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania i żądania usunięcia.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,
popierany ani prowadzony przez Facebook, Inc. w siedzibą w Palo Alto, USA.
Organizator informuje, że zgodnie z zasadami platformy Facebook, Facebook, Inc.
w siedzibą w Palo Alto, USA nie ponosi odpowiedzialności w związku z udziałem
Uczestników w Konkursie, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treści
zamieszczane przez Uczestników oraz nagrody przyrzeczone przez Organizatora.
2. Regulamin jest dostępny do pobrania w formacie PDF pod adresem:
http://wedelpijalnie.pl/files/aktualnosci/slodkie_dowody_milosci/konkurs_walent
ynki_pijalniewedlove.pdf
Regulamin udostępniany jest również do wglądu w siedzibie Organizatora.

