REGULAMIN KONKURSU BEKO
„Pokaż nam jak pieczesz!”
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Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie („Konkurs”)
pod nazwą „Pokaż nam jak pieczesz!”.
Organizatorem Badania i Konkursu jest Beko S.A. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy
02-819 Warszawa, ul. Puławska 366, wpisana do CEDIG, o numerze NIP 525-20-73-573 („Organizator”).
Konkurs będzie trwał od dnia 27.12.2016 do dnia 10.01.2017 r.
Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony internetowej www.beko.pl („Strona”). Stronę
można przeglądać przy wykorzystaniu domyślnej przeglądarki www.

Uczestnicy Konkursu
§2
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być:
a. pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego
zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:
a. członkowie władz i pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin,
b. osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej wskazanej w § 5 ust. 1, a także członkowie ich
najbliższych rodzin.
3. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
Zasady Konkursu
§3
1. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi umieścić w jednym z serwisów społecznościowych
Facebook lub Instagram fotografię lub film przedstawiającą wypiek jak najbardziej zbliżony wyglądem
do tego, który można zobaczyć w telewizyjnej lub internetowej reklamie „Piekarniki Beko z technologią
SURF®” z 2016 roku („Post”), a następnie opatrzyć ją hashtagiem
#OficjalnyPartnerPoszukiwaczySmaków. Post musi być widoczny publicznie. Post zgłoszony do
konkursu musi zawierać wypiek – nie może to być inna forma zbliżona do niego wizerunkowo.
2. Uczestnik nie przekazuje Organizatorowi żadnych danych osobowych ani majątkowych praw
autorskich do zawartości Posta, ale wyraża zgodę na ewentualny kontakt nawiązany przez
Organizatora za pomocą natywnych mechanizmów odpowiedniego serwisu społecznościowego
(Facebook lub Instagram) – celem ustalenia szczegółów przekazania nagrody; oraz na ewentualne
oznaczenie go za pomocą wyżej wymienionych mechanizmów w publicznych postach informujących o
rozstrzygnięciu konkursu.
3. W Konkursie można wziąć udział tylko raz.
Nagrody
§4
Nagrody przewidziane w Konkursie ufundował Organizator konkursu, który odpowiada za ich przekazanie.
1. Nagrodami w Konkursie są:
a. Nagroda główna
Piekarnik Beko SURF® BIR25500XMS
Łącznie 1 urządzenie
b. Nagroda pocieszenia
Do wyboru jedno z urządzeń małego AGD firmy Beko:
Blender ręczny Beko HBA6700W
Mikser ręczny Beko HMM6420W
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Rozdrabniacz Beko CHP6450W
Łącznie 3 urządzenia
2. Nie jest możliwe odstąpienie od prawa do Nagrody osobom trzecim, ani zamiana nagrody na
ekwiwalent pieniężny.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość realizacji Nagrody przez
podmioty gospodarcze niezależne od niego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość
realizacji Nagrody lub jej częściową realizację, która wynikła z powodu działania siły wyższej.
4. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
5. Wyboru nagrody pocieszenia dokonuje Uczestnik, po kontakcie ze strony Organizatora. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu nagrody wynikłe w związku z utrudnionym
kontaktem z Uczestnikiem.
6. Przyznanie nagród wiąże się z koniecznością pokwitowania odbioru Nagrody. Podatek od Nagrody
odprowadza Organizator, zgodnie z zasadami Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub
fizycznych. Zwycięzca jest zobowiązany do umożliwienia oraz wyrażenia zgody na odprowadzenie
podatku w jego imieniu przez Organizatora.
Rozstrzygnięcie konkursu i wydanie nagród
§5
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu przy zachowaniu należytej staranności będzie czuwać dwuosobowa
Komisja Konkursowa („Komisja”) ze strony Organizatora.
1. Wygrywa osoba, której zawartość Posta zostanie uznana przez Komisję za najbardziej zbliżoną do
wypieku widocznego w reklamie „Piekarniki Beko z technologią SURF®” z 2016 roku. Kryterium wyboru
to kształt, kolor, wymiary oraz zastosowane ozdoby.
2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 20.01.2017 r.
3. Jeśli Organizator na skutek negatywnej weryfikacji przesłanych danych wynikających z okoliczności
opisanych w ustępie 6 nie przyzna nagrody Uczestnikowi typowanemu na Zwycięzcę, nagroda zostanie
przyznana innemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria lub Nagroda nie zostanie przyznana w ogóle, w
zależności od wyboru Organizatora.
4. Po zakończeniu Konkursu, w wybranym przez siebie dniu między 11.01.2017, a 31.01.2017 r.
Organizator skontaktuje się z Uczestnikami typowanymi na Zwycięzców za pomocą natywnych
mechanizmów serwisów społecznościowych Facebook lub Instagram (w zależności od kanału
zgłoszenia Posta), a także umieści na swoim fanpage’u w serwisie społecznościowych Facebook (pod
adresem https://www.facebook.com/BekoPolska/) specjalny post z informacją o laureatach Konkursu.
5. Uczestnik typowany na Zwycięzcę po pozytywnym zweryfikowaniu może zostać uznany przez
Organizatora za Zwycięzcę („Zwycięzca”). Organizator ma 10 dni roboczych na weryfikację Zwycięzcy
licząc od dnia wysłania wiadomości przez odpowiedni kanał.
6. W wypadku otrzymania od Uczestnika niekompletnych danych potrzebnych do realizacji Konkursu i
Nagrody, Uczestnik typowany na Zwycięzcę może zostać zdyskwalifikowany przez Organizatora.
7. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez
Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
8. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w
sposób niezgodny z zasadami fair-play mogą zostać wykluczeni z udziału w Konkursie przez
Organizatora.
9. Nieodebranie Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy może spowodować, według uznania
Organizatora, utratę prawa do Nagrody.
Reklamacje
§6
O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem Uczestnik Konkursu może poinformować
Organizatora. Uwagi i reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres e-mail:
marketing@beko.com.pl.
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1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich
otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego
Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez e-mail.
2. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
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Postanowienia końcowe
§7
Konkurs ma charakter rozrywkowy.
Zabrania się publikacji treści sprzecznych z Regulaminem oraz z zasadami, które godzą w
poszanowanie dobrych obyczajów, obrażają ludzi ze względu na przynależność narodową, rasową czy
przekonania religijne.
Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach
określonych w Regulaminie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z
komunikacją, w tym w szczególności za ewentualne: zakłócenia w działaniu zaangażowanych serwisów
internetowych, strony www Organizatora i poczty e-mail wynikające z awarii lub przeciążenia łącz,
bądź za inne problemy techniczne w jakikolwiek inny sposób wpływające na ostateczne wyniki
Konkursu lub kontakt ze Zwycięzcami.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z
dniem ich publikacji.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę
oraz firmy kurierskie przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem
Konkursu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
obowiązującego prawa.
W razie pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z moderatorem: marketing@beko.com.pl.
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