REGULAMIN KONKURSU PT. „Meet&Greet Jedz jak Mistrz”
(dalej: Regulamin)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu pt. „Meet&Greet Jedz jak Mistrz” (dalej: Konkurs) jest Beko S.A. z
siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078147, NIP
525-20-73-573, kapitał zakładowy 10.000.000 zł (dalej: Organizator).
1.2. Konkurs odbywa się w dniach od 5.11.2018 r. do 11.04.2018 r. (dalej: czas trwania
Konkursu) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym czynności związane z przyznaniem
i wydaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 14.06.2018 r.
1.3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Podanie danych osobowych (poprzez
udostępnienie swoich danych identyfikacyjnych profilu na Instagramie dalej „Profil”) i
zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, w związku z uczestnictwem w Konkursie jest
całkowicie dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia w nim udziału.
1.4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (niezależnie od podstawy prawnej)
Organizatora oraz innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu,
a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się: rodziców, opiekunów
prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, dzieci i osoby pozostające w
stosunku przysposobienia. W konkursie nie mogą brać udziału również osoby objęte
zakazem wstępu na jakiekolwiek wydarzenie sportowe związane z piłką nożną.
1.5. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach,
których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku
o grach hazardowych.
1.6. Konkurs jest realizowany przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art.
919-921 Kodeksu cywilnego.
1.7. Konkurs przeprowadzany będzie przy użyciu profilu zamieszczonego w serwisie Instagram
pod adresem beko.polska (dalej: Profil konkursowy).
1.8. Organizator oswiadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,
zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego
Instagram. Serwis społecznościowy Instagram nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności
wobec uczestników za przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane i
powierzane przez Uczestników są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Instagram.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: 1. posiada
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2. jest pełnoletnia lub posiada
zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, 3. nie jest w żaden sposób
osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem, 4. zapoznała się z
Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 5. wykonała Zadanie Konkursowe.
Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 stanowi podstawę
do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych
okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
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2.2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinnien w czasie trwania konkursu (tzn. w
okresie od 5.04.2018 r. Do 11.04.2018r.):
2.2.1. Posiadać swoj Profil w Serwisie Instagram – konto założone i prowadzone zgodnie z
regulaminem Serwisu Instagram (dalej: Profil)
2.2.2.Wejść na profil beko.polska na Instagramie
2.2.3. Polubić profil beko.polska na Instagramie
2.2.4. Wykonać zadanie konkursowe (dalej: Zadanie Konkursowe) polegające na rozwiązaniu
quizu dostępnego w Instastory beko.polska oraz odpowiedzi w komentarzu pod
zdjęciem konkursowym (opublikowane 5 kwietnia) na pytanie “Co dla Ciebie znaczy
Jeść jak Mistrz?”
2.3. Poprzez wykonanie Zadania Konkursowego, Uczestnik, oświadcza, że:
a. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celu
przeprowadzenia Konkursu pt: „Meet&Greet Jedz jak Mistrz” ;
b. wyraża zgodę na dostęp do swoich danych identyfikacyjnych zawartych w Profilu oraz ich
przetwarzanie zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu;
c. jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem Zadania Konkursowego;
d. powstałe w związku z Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów
obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego
autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone
lub obciążone;
e. przenosi na Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, prawa autorskie do
odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w
art. 50 Prawo Autorskie i pokrewne, w tym prawa zależne.
2.4. Uczestnik może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego Profilu.
3. PULA NAGRÓD W KONKURSIE
3.1. Do wydania w Konkursie przewidziana jest jedna nagroda.
3.2. Pojedynczą nagrodę w Konkursie stanowi dwuosobowy, dwudniowy wyjazd do Hiszpanii
w towarzystwie przedstawicieli Organizatora, który odbędzie się w przedziale od 15.04.2018
r. do 31.05.2018 r., w ramach którego przeprowadzona zostanie sesja Meet&Greet z 2-3
zawodnikami FC Barcelona w Ciutat Esportiva (dalej: Nagroda). Nagroda jest ważna dla
jednej osoby dorosłej i jej dziecka (w wieku od 5 do 15 lat). Wymagane jest potwierdzenie
pokrewieństwa, akceptowane jest pokrewieństwo do 3 stopnia (bratanek lub bratanica) lub
chrześniak/chrześnica (wymagany dowód).
3.3. Na pojedynczą Nagrodę i jej wartość w kwocie 3.000 zotych składają się wyłącznie
następujące elementy:
3.3.1. przelot z lotniska w Polsce do Hiszpanii oraz z powrotem na to samo lotnisko;
3.3.2. jednodniowy pobyt w dwuosobowym pokoju w hotelu w Hiszpanii w standardzie ***
wraz z wyżywieniem;
3.3.3. uczestnistwo w spotkaniu Meet&Greet oraz show gotowania;
3.3.4. wszystkie posiłki podczas wyjazdu;
3.3.5. transfery z hiszpańskiego lotniska do miejsca spotkania oraz z powrotem.
3.4. Warunkiem realizacji (wydania) Nagrody jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na
rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych w czasie realizacji
(wydanie) Nagrody w działaniach promocyjnych dotyczących marki Beko, w tym zwłaszcza za
pośrednictwem mediów społecznościowych.
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3.5. Nagroda zostanie zrealizowana (wydana) w terminie od 15.04.2018 r. do 31.05.2018 r.
Szczegóły dotyczące realizacji (wydania) Nagrody i jej poszczególnych elementów zostaną
ustalone indywidualnie pomiędzy każdym zwycięzcą a Organizatorem. Przy ustalaniu
szczegółów dotyczących realizacji (wydania) Nagrody zwycięzca będzie zobowiązany podać
dodatkowe dane osobowe, które są niezbędne dla tej realizacji (np. rezerwacja przelotów),
zwłaszcza te dotyczące dokumentów tożsamości.
3.6. Pobyt obejmuje nocleg w hotelu położonym w Hiszpanii o standardzie ***, z pełnym
wyżywienie, przez jedną noc. Decyzje w sprawie wyboru hotelu, w którym realizowany
będzie pobyt podejmuje Organizator.
3.7. Organizator nie jest zobowiązany do pokrycia żadnych innych kosztów realizacji Nagrody
poza wymienionymi wprost w Regulaminie, w tym zwłaszcza nie pokrywa kosztów innych
transferów ani aktywności Uczestnika w czasie jego pobytu w Hiszpanii.
3.8. Otrzymanie Nagrody w Konkursie stanowi dla Uczestnika przychód uzyskany w Polsce.
W związku z tym dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w pkt 3.2. Regulaminu
zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku
dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości
Nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE
4.1. Zwycięzców Konkursu, którzy przesłali najlepsze Zgłoszenia wyłoni jury składające się z
trzech przedstawicieli Organizatora (dalej: Jury). Jury dokona wyboru według własnego
uznania, kierując się oryginalnością oraz walorami estetycznymi odpowiedzi na Zadanie
Konkursowe.
4.2. Jury wyłoni po jednym dodatkowym rezerwowym Zgłoszeniu konkursowym, na każde
zwycięskie Zgłoszenie konkursowe, na wypadek, gdyby autor zwycięskiego Zgłoszenia
konkursowego nie spełnił wszystkich warunków formalnych otrzymania tej nagrody.
4.3. Jury po zakończeniu Konkursu, do dnia 13.04.2018 r., wyłoni jednego zwycięzcę nagrody
spośród wszystkich przesłanych w ramach Konkursu i zgodnych z Regulaminem Zgłoszeń
oraz jednego zwycięzcę rezerwowego.
4.4. W przypadku, gdy Uczestnicy nadeślą identyczne lub istotnie podobne Zgłoszenia, które
mogłyby zostać wybrane jako zwycięskie, Organizator przeprowadzi postępowanie
wyjaśniające w celu ustalenia, który z Uczestników jest autorem danego Zgłoszenia. Nagroda
zostanie przyznana rzeczywistemu autorowi danego Zgłoszenia. Jeżeli po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego Organizator nie będzie mógł jednoznacznie stwierdzić, który z
Uczestników jest autorem danego Zgłoszenia lub Organizator stwierdzi, że każdy z
Uczestników sporządził samodzielnie swoje Zgłoszenie, nagroda zostanie przyznana temu
spośród Uczestników, którego Zgłoszenie do Konkursu zostało odebrane przez Organizatora
jako pierwsze. Powyższe nie wyklucza prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do
dochodzenia autorstwa swojego Zgłoszenia przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze
sądowej.
4.5. Każdy zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora o wygranej poprzez
wiadomość prywatną w Serwisie Instagram w ciągu 3 dni roboczych od dnia wyłonienia
Zwycięzców Konkursu zgodnie z pkt. 4.3 Regulaminu. Wiadomość zawierać będzie
informację o terminie i sposobie spełnienia warunków formalnych koniecznych do wydania
Nagrody.
4.6. W nieprzekraczalnym terminie 2 dni od momentu powiadomienia o wygranej (wysłania
przez Organizatora wiadomości prywatnej zgodnie z pkt. 4.5 Regulaminu), zwycięzca jest
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zobowiązany przesłać na adres marketing@beko.com.pl, skan podpisanego pisma
zawierającego:
4.6.1. oświadczenie o jego danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres
zamieszkania, data urodzenia oraz numer telefonu komórkowego,
4.6.2. podpisane czytelnie oświadczenia zwycięzcy (każde z osobna):
4.6.2.1.
„Potwierdzam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu pt. „Meet&Greet Jedz jak Mistrz”,
w celu wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji”;
4.6.2.2.
„Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału w Konkursie pt. „Meet&Greet
Jedz jak Mistrz”” zapoznałem się z regulaminem tego Konkursu i wyraziłem zgodę
na jego treść”;
4.6.2.3.
„Oświadczam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem
zadania konkursowego w Konkursie „Meet&Greet Jedz jak Mistrz”. Oświadczam,
że przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do treści mojego
Zgłoszenia jako utworu i nie narusza ona w żaden sposób przepisów
obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich,
a przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do ww. utworów nie są w
jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, a także nie udzieliłem żadnej
osobie licencji uprawniającej do korzystania z mojego Zgłoszenia. Posiadam
wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z
opracowań mojego Zgłoszenia. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec
Organizatora Konkursu pt. „Meet&Greet Jedz jak Mistrz” z tytułu niezgodności z
prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić 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, oraz
przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą przyjęcia nagrody w
Konkursie, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, przenoszę na
organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe do mojego Zgłoszenia jako
utworu, na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 2.15 regulaminu Konkursu.”
4.7. Nagrody zostaną wydane ich zwycięzcom najpóźniej do dnia 31.05.2018 r. Nagroda zostanie
wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4.8. Jeśli zwycięzca nie spełni wszystkich warunków formalnych określonych w pkt. 4.6
Regulaminu, nagrodę otrzyma Uczestnik, którego Zgłoszenie zostało wybrane jako
rezerwowe zgodnie z pkt. 4.2 regulaminu. Jeżeli autor rezerwowego Zgłoszenia
konkursowego również nie spełni wszystkich warunków formalnych określonych w pkt. 4.6
wydania nagrody, nagroda pozostaje własnością Organizatora.
4.9. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani
otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.
4.10.
Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w
Regulaminie sposobu wydania nagród.
4.11.
Nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością Organizatora, o ile postanowienia
Regulaminu nie zawierają podstawy ich wydania zwycięzcy rezerwowemu.
4.12.
Wydanie nagrody w Konkursie poczytuje się za dokonane z chwilą, odebrania i
poświadczenia jej odbioru przez zwycięzcę.
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4.13.
Nagroda nieodebrana w terminie z winy zwycięzcy pozostaje własnością
Organizatora.
5. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
5.1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia 07.06.2018 r.
(decyduje data wpływu do Organizatora). Reklamacje dostarczone po 07.06.2018 r. nie będą
rozpatrywane.
5.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na
adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs „Meet&Greet Jedz jak Mistrz” – reklamacja”.
Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu
oraz adres e-mail, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego
zachowania się przez Organizatora.
5.3. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym,
wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty dostarczenia reklamacji
Organizatorowi. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
5.4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego
od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania
sądowego.
6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
6.1. Dane osobowe uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą przetwarzane zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Beko S.A. z siedzibą w
Warszawie w celu przeprowadzenia Konkursu „Meet&Greet Jedz jak Mistrz”, w tym wydania
nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
7.2. Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną na adres Beko S.A.
z siedzibą w Warszawie. Regulamin dostępny będzie również w Beko S.A. oraz na stronie
internetowej beko.pl
7.3. 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 powziął podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem, po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.
7.4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w
czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać
praw już nabytych przez Uczestników Konkursu. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną o tym
fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie zmian w Regulaminie oraz wysłanie informacji
w wiadomości prywatnej w Serwisie Instagram do wszystkich Uczestników Konkursu na
adresy podane w Zgłoszeniach.
7.5. W przypadku nieprzewidzialnych okoliczności, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo
do anulowani lub zastąpienia nagrody inną alternatywą o podobnej wartości.
7.6. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez
pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w
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Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z
uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu, jak również usunie
wszelkie Zgłoszenia przesłane przez takiego Uczestnika.
7.7. W Regulaminie za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.
7.8. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez
Uczestnika na osobę trzecią.
7.9. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin.
7.10.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy
Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
7.11.
Pytania i wątpliwości prosimy przesyłać w wiadomościach prywatnych na Instagram
beko.polska lub na adres marketing@beko.com.pl
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