„KONKURS PANINI – INVIZIMALS Starcie Łowców”
Regulamin konkursu

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „INVIZIMALS – Starcie łowców”, zwanego dalej „Konkursem”,
jest Panini S.p.A., spółka prawa włoskiego, z siedzibą w Modenie (Włochy) przy Viale
Emilio Po nr 380, wpisana do rejestru prowadzonego przez Izbę Handlową w Modenie pod
numerem 0364704, NIP IT 2796411201, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma PANINI SPA
3. Konkurs prowadzony jest w oparciu o niniejszy Regulamin, na terenie całego kraju.
4. Konkurs trwa od dnia 10 stycznia 2017 do dnia 30 czerwca 2017r. Rozstrzygnięcie
Konkursu nastąpi do dnia 30 lipca 2017 r.
II.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Z zastrzeżeniem ust.2, w Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i członkowie ich rodzin.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przekazanie do Organizatora zgłoszenia
konkursowego, obejmującego:
1) 15 pustych saszetek po kartach z kolekcji INVIZIMALS Starcie Łowców
2) rysunek formatu A4, wykonany dowolną techniką, będący projektem karty z
wymyśloną przez siebie postacią Invizimala .
4. Na odwrocie pracy plastycznej muszą być zapisane dane osobowe uczestnika Konkursu,
takie jak: imię i nazwisko, rok urodzenia oraz dane adresowe.
5. W przypadku, gdy uczestnikiem Konkursu jest osoba niepełnoletnia, dodatkowo na
odwrocie pracy należy umieścić zdanie: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych
osobowych dziecka na potrzeby konkursu”, opatrzone czytelnym podpisem rodzica lub innej
osoby uprawnionej do sprawowania opieki nad uczestnikiem Konkursu. Poprzez złożenie
podpisu, osoba dorosła wyraża zgodę na udział uczestnika w Konkursie, na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Brak zgody rodzica bądź opiekuna prawnego na wykorzystanie danych osobowych dziecka
na potrzeby konkursu lub niepodanie wymaganych danych osobowych lub podanie danych
nieprawdziwych czy też niewystarczających dla nawiązania kontaktu z uczestnikiem
Konkursu dyskwalifikuje zgłoszenie z udziału w Konkursie.
7. Zgłoszenie konkursowe zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej części
Regulaminu należy odesłać pocztą na adres: KONKURS INVIZIMALS, Urząd Pocztowy
123, skrytka pocztowa 24, 02-496 Warszawa. W realizacji Konkursu zostaną uwzględnione
jedynie te zgłoszenia, które zostaną doręczone pod wskazany powyżej adres do dnia 30
czerwca 2017 r.
7. W rozstrzygnięciu Konkursu wezmą udział wyłącznie zgłoszenia konkursowe dokonane
zgodnie z Regulaminem.
8. Organizator może opublikować każde zgłoszenie konkursowe (w całości lub w części) na
stronie internetowej www.panini.pl.
III.

KOMISJA KONKURSOWA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
sprawdzenia prawidłowości i oceny merytorycznej zgłoszeń konkursowych oraz wyłonienia
laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja
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Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby wyznaczone przez
Organizatora. Z przebiegu obrad oraz procedury wyłonienia laureatów Komisja Konkursowa
sporządzi protokół.
IV.

NAGRODY

1. Organizator przewiduje przyznanie w Konkursie nagród równorzędnych w postaci:
 10 szt. konsola PS 4 Pro jako część rzeczową nagrody oraz część pieniężną w postaci
kwoty 177,00 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt siedem złotych, z przeznaczeniem na
pokrycie kosztu podatku dochodowego od osób fizycznych, obciążającego laureata
Konkursu)
2. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. Z uwagi na fakt, iż ze
względu na swoją wartość nagroda określona w ust. 1 powyżej, podlega opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych, laureat Konkursu uzyska możliwość otrzymania
nagrody po dokonaniu we współdziałaniu z Organizatorem zapłaty zryczałtowanego podatku
dochodowego w wysokości 10% wartości całej nagrody.
3. Komisja Konkursowa przy ocenie zgłoszeń do Konkursu weźmie pod uwagę:
1) zgodność zgłoszenia z wymaganiami regulaminowymi
2) pomysłowość, oryginalność oraz estetykę wykonania pracy
4. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których zgłoszenia zostaną uznane za najlepsze
zgodnie z kryteriami określonymi z niniejszym Regulaminie.
5. O przyznaniu nagród Komisja poinformuje nie później niż do dnia 06 sierpnia 2017 r. na
stronie internetowej www.panini.pl publikując listę laureatów
6. Nagrody zostaną przekazane laureatom za pośrednictwem poczty. Niepodjęcie przesyłki z
nagrodą w terminie określonym przez doręczyciela (operatora pocztowego) jest
równoznaczne z rezygnacją z przyjęcia nagrody. W takim przypadku laureatowi Konkursu nie
przysługuje od Organizatora żadne odszkodowanie.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych
uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z
prowadzeniem Konkursu.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu odbywać się będzie stosownie do
przepisów o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Osobom udostępniającym swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do tych danych
oraz ich poprawienia.
VI. REKLAMACJE
1. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej
wyłącznie naruszenia prawa lub regulaminu Konkursu.
2. Reklamacja może być złożona wyłącznie do dnia 20 sierpnia 2017 r. (decyduje data
doręczenia pisemnej reklamacji na adres podany w ust.3 poniżej). Reklamacje zgłoszone po
upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja, pod rygorem nieważności, musi być wysłana do Organizatora, w formie
pisemnej, listem poleconym na adres: INVIZIMALS, Urząd Pocztowy 123, skrytka pocztowa
24, 02-496 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Invizimals: Reklamacja”. Pisemna
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reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres nadawcy, jak również
dokładny opis i powód reklamacji.
4. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, jednakże nie później niż w
terminie 21 dni od dnia otrzymania pisemnej reklamacji. Organizator powiadomi
zainteresowanych o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, w terminie 21 dni od
daty rozpatrzenia.
5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania nagrody głównej należy składać wyłącznie zgodnie
z warunkami gwarancji, udzielonej przez producenta i załączonej do produktu.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem i uczestnikami Konkursu,
będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Warszawie.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.panini.pl.
(zakładka dotycząca kolekcji INVIZIMALS). Organizator może w każdym czasie dokonać
zmiany Regulaminu.4. Dokonanie zgłoszenia konkursowego oznacza wyrażenie zgody na
przystąpienie do Konkursu i poddanie się wymaganiom niniejszego Regulaminu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatora pocztowego, z której
usług w trakcie Konkursu będzie korzystać Organizator lub uczestnicy Konkursu. W razie
nieotrzymania przesyłki zawierającej nagrodę z powodów leżących po stronie operatora
pocztowego, laureat Konkursu otrzyma w miejsce nagrody odszkodowanie wypłacone
nadawcy przesyłki przez operatora pocztowego lub firmę kurierską.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych
uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z
prowadzeniem Konkursu.
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