Regulamin konkursu „Idealna randka z Lindorem”.
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 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Idealna
randka z Lindorem” zwany dalej „Konkursem”.
1.2. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami
niniejszego Regulaminu Konkursu.
1.3. Organizatorem Konkursu, właścicielem nagród, wydającym nagrody oraz opłacającym
podatek od nagród jest Starcom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44a,
02-672 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000004341, zwany dalej
„Organizatorem”.
1.4. Zlecającym przeprowadzenie Konkursu Lindt & Sprüngli (Poland) Sp. z o.o. ul. Franciszka
Klimczaka 1 02-797 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy,
Kapitał zakładowy: 17 000 000 zł, KRS 0000128684, NIP 951-00-24-441, zwana dalej
„Zlecającym”.
1.5. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
okresie od godz. 15:00 dnia 1 lutego 2017 do godz. 12:00 10 lutego 2017.
1.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz Zleceniodawcy oraz
podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora oraz
Zleceniodawcy przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w
szczególności pracownicy Agencji Reklamowych biorących udział w opracowaniu i
przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni,
zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
1.7. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej: www.lindor.pl.
1.8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie
publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

 II. DEFINICJE
2.1. Konkurs – Konkurs „Idealna randka z Lindorem” organizowany przez Organizatora, w okresie
i na warunkach określonych w treści Regulaminu.
2.2. Regulamin – Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz
prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu.
2.3. Strona internetowa – strona dedykowana aktywacji konkursowej znajdująca się pod
adresem: www.lindor.pl, na której znajduje się formularz zgłoszeniowy.
2.4. Formularz zgłoszeniowy – formularz poprzez, który Uczestnik może dokonać zgłoszenia
zadania konkursowego w ramach organizowanego Konkursu.
2.5. Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełni łącznie warunki określone w paragrafie 3.1.
2.6. Zadanie konkursowe – odpowiedź na pytanie konkursowe zadane na stronie dedykowanej
aktywacji konkursowej.
2.8. Zwycięzca Konkursu – Uczestnik, który na podstawie reguł określonych w paragrafie 6.1. jest
laureatem jednej z Nagród.
2.9. Komisja konkursowa – powołana przez Organizatora Komisja w składzie 3 (trzech) osób,
czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizująca wszelkie powierzone jej przez
Organizatora zadania, opisane treścią Regulaminu, w związku z organizacją Konkursu, w tym w
szczególności wyłaniająca Zwycięzców Nagrody. Do kompetencji Komisji należeć będzie również
rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji.
2.10. Nagroda Główna – nagroda o wyższej wartości przyznawana po zakończeniu Konkursu.
2.11. Nagroda Dodatkowa – nagroda o niższej wartości przyznawana po zakończeniu Konkursu.
2.12.Nagroda Główna i Nagroda Dodatkowa łącznie zwane będą Nagrodą.
2.13. Nagroda Pieniężna – nagroda w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody.
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 III. UCZESTNICY KONKURSU
3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia
udziału w Konkursie:
 a) ukończyły 18 rok życia.
 b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 c) posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski – Konkurs przeznaczony jest wyłącznie
dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 IV. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU
4.1. Każdy Uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie jedno zadanie konkursowe. W
przypadku udostępnienia przez Uczestnika więcej niż jednego zadania konkursowego, Komisja
konkursowa będzie brała pod uwagę pierwsze zgłoszone zadanie konkursowe.
4.2. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na Pytanie konkursowe, które brzmi:
Miłość i pralinki Lindor mają ze sobą wiele wspólnego, np. to, że nie możesz się im oprzeć.
Opowiedz nam o tym, dlaczego pralinki Lindor będą nieodłącznym elementem Twojej idealnej
randki.
4.3. Zgłoszenia w Konkursie można dokonać za pomocą wypełnienia formularza zgłoszeniowego
za pośrednictwem którego zostanie dodane zadanie konkursowe na stronie internetowej
Konkursu znajdującej się pod adresem: www.lindor.pl.
4.4. Zgłoszenie konkursowe może zawierać nawiązanie do produktów marki Lindor.
4.5. Zadania konkursowe zatwierdza Komisja konkursowa.
4.6. Zadanie konkursowe musi pozostawać w zgodzie z przepisami prawa, w szczególności:
 nie może zawierać treści o charakterze obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym,
rewizjonistycznym ani nie może godzić w dobre imię czy honor innej osoby;
 nie może zachęcać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na
ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę czy wyznanie;
 nie może stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;
 nie może zawierać treści natury pornograficznej czy pedofilskiej ani innych treści
naruszających zasady moralności;
 nie może zachęcać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też
propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości;
 nie może zachęcać do popełnienia samobójstwa;
 nie może zawierać treści natury politycznej;
 nie może naruszać żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw do znaków
towarowych czy chronionych symboli, praw autorskich czy praw osobistych i nie może
zawierać żadnych marek za wyłączeniem marki Lindor, wizerunków czy nazwisk znanych
osobistości, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej.
 nie może promować działań czy produktów konkurencji firmy Lindt.
4.10. Uczestnik musi posiadać całość praw autorskich do zadania konkursowego, a także udzielić
licencji niewyłącznej Organizatorowi Konkursu na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie – nieodpłatnie.
4.11. Randka laureatów zostanie zarejestrowana w formie krótkiego video, zrealizowanego w
taki sposób, by nie ingerować w prywatność uczestników.
4.12. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych.
4.13. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na zarejestrowanie jego randki w formie
video, o którym mowa w punkcie 4.11. oraz na publikację tego video w kanałach Zlecającego
Konkurs.



V. NAGRODY
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5.1. Organizator Konkursu przewiduje wręczenie 3. Nagród Głównych oraz 30. Nagród
Dodatkowych w ramach wyłonienia laureatów Konkursu.
5.2. Nagrody wymienione w niniejszym regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie
na gotówkę, oraz żadną inną formę gratyfikacji.
5.3. Nagrodą Główną w Konkursie jest sfinansowanie romantycznego wydarzenia
zorganizowanego przez Organizatora. Uczestnicy Konkursu mają do wyboru jeden z trzech
możliwych wariantów wydarzenia:
a) sfinansowanie romantycznej kolacji w domu Uczestnika dla dwojga (catering restauracyjny,
meble, obsługa kelnerska, aranżacja, skrzypaczka) o wartości 4500 złotych netto.
b) sfinansowanie romantycznej kolacji dla dwojga w zabytkowym tramwaju warszawskim
(wynajęcie tramwaju, aranżacja, menu piknikowe, muzyka na żywo) o wartości 5800 złotych
netto.
c) sfinansowanie romantycznego wydarzenia w escape roomie z walentynkową niespodzianką
(zakup biletów do escape roomu, aranżacja, prezent) o wartości 1000 złotych netto.
A także zarejestrowanie randki w formie krótkiego video.
5.4. Realizacja Nagród Głównych przewidziana jest na Dzień Zakochanych, 14.02. Jeśli jednak
laureat nie będzie w stanie wziąć udziału w wyznaczonym terminie, ustalimy inny, najbliższy
oraz odpowiedni dla niego.
5.5. Nagrodą Dodatkową w Konkursie jest opakowanie Lindor Maxi Ball Milk 550 g o wartości
84,99 PLN brutto.
5.6. Wysyłka Nagród Dodatkowych nastąpi w ciągu 3 tygodni od rozstrzygnięcia konkursu.
5.7. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia transportu, jeśli Laureat wyrazi takie
zapotrzebowanie. Koszt transportu nie może jednak przekroczyć 250 PLN sumarycznie, w obie
strony.
5.8. Jeden Uczestnik Konkursu może zostać zwycięzcą tylko 1. (jednej) Nagrody w Konkursie.
5.9. Do Nagrody Głównej lub Nagrody Dodatkowej dodana zostanie dodatkowa Nagroda
Pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego
podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcy nie przysługuje prawo
do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich
wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana
na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

 VI. ZASADY PRZYJMOWANIA NAGRÓD
6.1. W dzień zakończenia Konkursu komisja konkursowa wybierze zwycięskie zadania
konkursowe spośród wszystkich zgłoszeń. Trzech zwycięzców zdobędzie Nagrodę Główną,
trzydziestu zwycięzców zdobędzie Nagrody Dodatkowe. Wybierając zwycięskie zgłoszenie
konkursowe, Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:
 Zgodność z tematyką konkursu;
 Kreatywność zgłoszenia;
 Oryginalność;
6.2. Wyniki Konkursu, imię Zwycięzcy, zostaną opublikowane na dedykowanej stronie pod
adresem www.lindor.pl. Zwycięzcy nie przysługuje wynagrodzenie za publikację tych danych.

 VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD
7.1. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu zakończenia Konkursu.
7.2. Zwycięskie zgłoszenia zostaną opublikowane na dedykowanej stronie internetowej
konkursu, znajdującej się pod adresem www.lindor.pl.
7.3. Zwycięzca o wygranej zostanie poinformowany drogą mailową.
7.4. W celu odebrania nagrody Uczestnik musi zastosować się do instrukcji podanych w
zawiadomieniu podając wszystkie wymagane informacje w terminie 1. (jednego) dnia od daty
ogłoszenia wyników Konkursu, tzn. do końca 11.02. Dodatkowo Organizator ma prawo poprosić
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o dodatkowe informacje takie jak: NIP, adres Urzędu Skarbowego, numer PESEL, potrzebne do
wydania nagrody.
7.5. W przypadku braku odpowiedzi ze strony laureata w podanym terminie, nagroda przechodzi
na kolejnego laureata, wybranego przez Jury

 VIII. PODATEK DOCHODOWY
8.1. Nagrody otrzymane przez Uczestników Konkursu stanowią przychód związany z
uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn.
zm.) (zwana dalej "ustawą o pdof").
8.2. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu wygra jedną z Nagród, o których mowa w pkt V
Regulaminu, Nagroda Pieniężna będzie przeznaczona na poczet podatku, o którym mowa w pkt
5.5. Organizator Konkursu naliczy i odprowadzi podatek do właściwego urzędu skarbowego (na
podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o pdof).
8.3. Uczestnik Konkursu powinien przed odebraniem Nagrody przekazać Organizatorowi
Konkursu kompletne i prawidłowe dane w oświadczeniu potwierdzającym odbiór nagrody,
niezbędne do wypełnienia deklaracji związanej z należnym podatkiem.

 IX. DANE OSOBOWE
9.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, który będzie je
przetwarzał w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Zwycięzców, przekazania im
Nagród, opłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego oraz podania do publicznej
wiadomości wyników Konkursu poprzez wskazanie danych Laureatów Konkursu. W przypadku
Uczestników, którzy złożą reklamację, ich dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora
również w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w dziale XIII
Regulaminu.
9.2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie następować zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002
roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
9.3. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie Organizatorowi przez Uczestnika danych osobowych określonych w Regulaminie jest
dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody.

 X. PRAWA AUTORSKIE
10.1. Z chwilą zgłoszenia do Konkursu każdy Uczestnik udziela Organizatorowi oraz niezależnie
od tego Zlecającemu, bez wynagrodzenia, licencji niewyłącznej na korzystanie ze zgłoszonego
Zadania konkursowego, stanowiącego utwór na terytorium całego świata w zakresie promocji i
reklamy produktów Organizatora.
10.2 Jeżeli udzielenie licencji do Zadania konkursowego, w zakresie określonym powyżej,
wymagałoby dodatkowych czynności faktycznych lub prawnych – Uczestnik podejmie
niezwłocznie takie czynności, bez dodatkowego wynagrodzenia.

 XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
11.1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane w formie pisemnej listem
poleconym wysłanym na adres: Starcom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44a,
02-672 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja – Idealna randka z Lindorem” lub drogą mailową na
adres e-mailowy: konkurs@lindor.pl.
11.2. Reklamacja powinna zawierać:
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 a) dopisek na kopercie: „Reklamacja – Idealna randka z Lindorem”;
 b) wskazanie imienia, nazwiska, adresu email i adresu do korespondencji;
 c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
 d) podpis reklamującego (w przypadku reklamacji pisemnej).
11.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia ich
Organizatorowi.
11.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
11.5. Uczestnik o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie
powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w
terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
11.6. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez
Organizatora.
11.7. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie
ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

 XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
12.2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest
prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

