
REGULAMIN KONKURSU  

POD NAZWĄ 

„Wyraź swoje uczucia z Danio Shake It i wygraj” 
 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Wyraź swoje uczucia z Danio Shake It i wygraj” 

(„Konkurs”), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach działających pod marką 

Intermarche („Sklepy”).  

2. Organizatorem Konkursu jest Brand Place Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Królewicza Jakuba 76/3 

Warszawa 02-956 („Organizator”), który działa na zlecenie spółki Danone Sp. z o.o. z siedzibą 

przy ul. Redutowej 9/23, 01-103 Warszawa („Zleceniodawca”). 

3. Konkursem objęte są produkty marki DANIO SHAKIE IT z asortymentu Zleceniodawcy dostępne 

w sprzedaży na terenie Sklepów („Opakowania Promocyjne”). Lista sklepów Intermarche wraz 

z ich adresami dostępna jest  na stronie internetowej www.intermarche.pl 

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 11.02.2016 r., a kończy się w dniu 29.02.2016 r. Uczestnicy 

mają możliwość dokonania zgłoszeń od dnia 11.02.2016 r. od godz. 00:00:00 do dnia 

29.02.2016 r. do godz. 23:59:59. 

5. Sprzedaż Opakowań Promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie rozpocznie 

się w dniu 11.02.2016 r. a zakończy w dniu 29.02.2016 r. Zakup Opakowań Promocyjnych 

przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie. 

6. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terenie Polski 

(„Uczestnicy”). Nagród w Konkursie nie mogą otrzymać właściciele Sklepów oraz pracownicy: 

Sklepów, Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej 

rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i 

osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.  

 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

7. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od dnia 11.02.2016 r. do 

dnia 29.02.2016 r. spełnić łącznie następujące warunki: 

a) w dowolnym Sklepie Intermarche dokonać jednorazowego zakupu (na jednym 

dowodzie zakupu) przynajmniej dwóch Opakowań Promocyjnych, 

b) wykonać zadanie konkursowe polegające na dokończeniu zdania:  

„Co łączy Danio Shake It i Walentynki?” („Opis”), 

http://www.intermarche.pl/


c) dokonać zgłoszenia swojego udziału w Konkursie („Zgłoszenie”), przesyłając 

wiadomość SMS na numer 70068 zawierającą w treści prefiks: „INT.” oraz treść 

wykonanego zadania konkursowego (Opisu). Schemat SMS-a: INT.Twój Opis. 

Poszczególne składowe SMS-a tj.: prefiks oraz Opis musi być oddzielone kropką. 

Treść Zgłoszenia może być wpisana wielkimi lub małymi literami. Długość tekstu 

wiadomości SMS-a musi ograniczać się do 160 znaków (włącznie z prefiksem, ze 

spacjami oraz znakami interpunkcyjnymi). Naruszenie ograniczenia długości tekstu 

powoduje pominięcie części Opisu, która zawiera dodatkowe znaki w dalszej 

procedurze Konkursu. SMS dotyczący Konkursu może być wysłany wyłącznie z 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Konkurs nie jest dostępny w roamingu). Koszt 

przesłania SMS-a wynosi 0,50zł netto / 0,62zł brutto. Opłata za wysyłkę SMS-a 

zostanie pobrana niezależnie od tego, czy Zgłoszenie udziału w Konkursie będzie 

prawidłowe. 

8. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał dowodu/dowodów zakupu Opakowań 

Promocyjnych w trakcie trwania Konkursu (paragon fiskalny lub faktura VAT) w celu 

potwierdzenia uprawnień do nagrody, z zastrzeżeniem, że data na dowodzie zakupu nie może 

być późniejsza niż dzień dokonania Zgłoszenia w Konkursie. W przypadku, gdy dowód zakupu 

ma datę tożsamą z datą dokonania Zgłoszenia, godzina zakupu nie może być późniejsza niż 

godzina rejestracji Zgłoszenia w systemie. 

9. Jednorazowy zakup przynajmniej dwóch Opakowań Promocyjnych upoważnia do wysyłki 

jednego Zgłoszenia udziału w Konkursie. Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń  

w Konkursie. Aby dokonać kolejnego Zgłoszenia należy spełnić wymagania, o których mowa w 

pkt 7 a) oraz b) Regulaminu. W przypadku dokonania przez Uczestnika jednorazowego zakupu 

wielokrotności liczby dwóch Opakowań Promocyjnych, Uczestnik ma prawo do wysyłki 

odpowiedniej liczby Zgłoszeń, według zasady, że za każde dwa zakupione Opakowania 

Promocyjne Uczestnik może wysłać jedno Zgłoszenie. Przykładowo: Uczestnik, który dokonał 

jednorazowego zakupu 10 Opakowań Promocyjnych ma prawo do wysyłki 5 Zgłoszeń w 

Konkursie.  

10. Organizator zastrzega sobie w czasie trwania Konkursu możliwość weryfikacji Zgłoszeń 

dokonanych przy użyciu tego samego numeru. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika 

(pod rygorem utraty prawa do nagrody) przesłania w terminie i trybie określonym w pkt 22-24 

Regulaminu oryginału dowodu/dowodów zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura 

VAT) dokumentujących dokonanie zakupu takiej liczby Opakowań Promocyjnych, która 

odpowiada  liczbie wszystkich wysłanych w Konkursie Zgłoszeń. 

11. W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pomocą telefonu komórkowego 

za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów 

numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu lub z 



użyciem programów  lub robotów komputerowych. 

12. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia niespełniające warunków niniejszego 

Regulaminu.  

 

NAGRODY W KONKURSIE  

13. W niniejszym Konkursie przewidziano: 

a) 2 równorzędne nagrody tygodniowe, każda w postaci pary (dwóch sztuk) 

Smartfonów SAMSUNG GALAXY A5, o wartości 2400 zł brutto oraz dodatkowa 

nagroda pieniężna w wysokości 266,64 zł. Dodatkowe nagrody pieniężne zostaną 

pobrane i przekazane przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapłaty zryczałtowanego 

podatku od wygranych w konkursach, 

 

b) 19 nagród dziennych, każda w postaci pary (dwóch sztuk) SŁUCHAWEK 

SKULLCANDY o wartości  200 zł brutto oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w 

wysokości 22,22 zł. Dodatkowe nagrody pieniężne zostaną pobrane i przekazane 

przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w celu zapłaty zryczałtowanego podatku od wygranych w 

konkursach. 

14. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie wyłącznie jedną nagrodę: nagrodę dzienną lub 

nagrodę tygodniową.  

15. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani do przeniesienia prawa do uzyskania 

nagrody na osoby trzecie.  

 

ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW I PRZYZNANIA NAGRÓD 

16. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana  

przez Organizatora. 

17. Nagrody zostaną przyznane w następujący sposób: Komisja Konkursowa działając w oparciu o 

punkt 19 Regulaminu w terminie od dnia 19.02.2015 r. do 4.03.2015 r. wyłoni:  

 2 zwycięskie Zgłoszenia, za które zostaną przyznane nagrody tygodniowe (główne), 

 19 zwycięskich Zgłoszeń, za które zostaną przyznane nagrody dzienne, 

 21 Zgłoszenia rezerwowe, 



spośród prawidłowych Zgłoszeń zarejestrowanych w systemie Organizatora Konkursu. 

Wybrane Zgłoszenia zostaną umieszczone na liście dotyczącej ich wyboru według 

następującego schematu:  

a) prawo do nagrody tygodniowej otrzymuje autor 1 Opisu najwyżej ocienionego przez 

Komisję w danym tygodniu trwania Konkursu, Komisja wybiera w sumie 2 najwyżej 

oceniane Opisy w okresie trwania  Konkursu, 

b) prawo do nagród dziennych otrzymują autorzy 19 Opisów najwyżej ocienionych przez 

Komisję w okresie trwania Konkursu, z wyłączeniem Opisów, za które zostały 

przyznane nagrody główne, Komisja wybiera 1 najwyżej oceniany Opis z każdego dnia 

trwania  Konkursu,  

c) Komisja w okresie trwanie Konkursu wyłoni dodatkowych 21 autorów Opisów 

stanowiących listę rezerwową – 19 autorów do nagrody dziennej oraz 2 autorów do 

nagrody tygodniowej (głównej). 

 

18. Wyłonienie zwycięskich Zgłoszeń do nagród będzie następowało podczas posiedzeń Komisji 

Konkursowej, które to posiedzenia będą odbywały się co tydzień w każdy czwartek poczynając 

od dnia 19 lutego 2016 r., drugie 25 lutego 2016, trzecie 4.03.2016 r. Na pierwszym i drugim 

posiedzeniu  Komisja Konkursowa zgodnie z ust. 17 powyżej wyłoni jednego zwycięzcę nagrody 

głównej, siedmiu zwycięzców nagród dziennych oraz ośmiu zwycięzców rezerwowych. Przy 

czym na trzecim ostatnim posiedzeniu komisja wyłoni pięciu zwycięzców nagród dziennych 

oraz pięciu zwycięzców rezerwowych Pod uwagę brane są wyłącznie prawidłowe Zgłoszenia 

dokonane zgodnie z trybem pkt 7 c) Regulaminu.  

19. W ocenie Opisu, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria: 

a) oryginalność, 

b) kreatywność, 

c) pomysłowość, 

d) słownictwo i stylistykę, 

20. Do zadań Komisji Konkursowej należy:  

 a) zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym 

Zgłoszeniom, 

 b) rozstrzygnięcie Konkursu (ocena Opisów przesłanych przez Uczestników) zgodnie z 

postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności 

przeprowadzonych czynności, 

 c) prowadzenie weryfikacji prawa do nagrody, 

 d) podpisanie listy osób –zwycięzców Konkursu, które otrzymały prawo do nagrody, 

 e) prowadzenie postępowań reklamacyjnych. 



 

 

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY 

21. Wszyscy autorzy zwycięskich Opisów są powiadamiani o wygranej oraz trybie jej wydania w 

ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym dokonano wyboru Opisów. Powiadomienie następuje 

za pomocą wiadomości SMS na numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia.  

Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie przez weryfikowaną osobę w ciągu 7 dni od dnia 

wysłania przez Organizatora powiadomienia o wygranej, listem poleconym lub kurierem na 

adres Organizatora przesyłki zawierającej: oryginalny czytelny dowód zakupu dwóch 

Opakowań Promocyjnych oraz prawidłowo wypełniony formularz zawierający: numer telefonu, 

z którego został wysłany SMS zgłoszeniowy do konkursu, imię i nazwisko, dokładny adres, na 

który zostanie wysłana nagroda oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie, że osoba nie 

należy do grona osób wyłączonych z Konkursu wskazanych w pkt 6 Regulaminu. Wzór 

formularza jest zamieszczony do pobrania na stronie WWW.INTERMARCHE.PL. W przypadku 

braku możliwości pobrania formularza ze strony WWW.INTERMARCHE.PL, Uczestnik ma prawo 

przesłać ww. dane oraz oświadczenie bez udziału formularza.    

22. O zachowaniu terminu, o którym mowa w powyższym pkt  Regulaminu decyduje odpowiednio 

data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierowi, z tym że nie są uwzględniane 

przesyłki, otrzymane przez Organizatora po upływie 21 dni od dnia wysłania przez 

Organizatora SMS-a z powiadomieniem o wygranej.  

23. Niedopełnienie przez weryfikowaną osobę wymogów, o których mowa w pkt 21 Regulaminu, 

skutkuje utratą prawa do nagrody. Wówczas prawo do nagrody przechodzi na kolejną osobę 

według następującego schematu: prawo do nagrody przechodzi na pierwszego zwycięzcę 

rezerwowego. 

24. Powiadomienie osoby z listy rezerwowej następuje w trybie pkt 21 Regulaminu w ciągu 7 dni 

roboczych liczonych od ostatecznej daty, w której powinna wpłynąć przesyłka z oryginalnym 

dowodem zakupu oraz prawidłowo wypełnionym formularzem.  

25. Procedura weryfikacyjna osób rezerwowych, odbywa się w kolejności ich umieszczenia na 

liście i zgodnie z trybem pkt 21-24 Regulaminu do końca listy Zgłoszeń rezerwowych lub 

przyznania prawa do nagrody.  

26. Nagrody nierozdysponowane w powyższym trybie pozostają własnością Organizatora. 

27. Przesłany dowód zakupu musi być czytelny, nie może nosić znamion przeróbek lub innych 

ingerencji w jego treści i dokumentować zakup przynajmniej dwóch Opakowań Promocyjnych 

w Sklepie w terminie określonym w pkt 5 Regulaminu.  

http://www.intermarche.pl/
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Wyniki Konkursu będą dostępne w siedzibie Organizatora.  

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE 

28. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane najpóźniej do dnia 31.03.2016 r. przesyłką kurierską lub 

pocztową na wskazany przez zwycięzcę adres, z zastrzeżeniem nagród przyznanych osobom z 

listy rezerwowej, które zostaną wysłane najpóźniej do dnia 30.04.2016r.  Organizator decyduje 

o tym, czy nagroda zostanie wysłana do danego Uczestnika za pomocą poczty czy przesyłki 

kurierskiej.  

29. Nieodebranie nagród w terminie zgodnie z postanowieniami Regulaminu jest równoznaczne z 

rezygnacją z nagrody. Organizator nie jest zobowiązany do ponownego wysłania nagrody, 

która nie została doręczona z przyczyn leżących po stronie Uczestnika (np. z powodu podania 

błędnego adresu przez zwycięzcę).  

30. W przypadku utraty prawa do nagrody przez zwycięzcę, zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu, nagroda pozostaje własnością Organizatora. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

31. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i 

uczestnictwem w Konkursie w formie pisemnej na adres Organizatora, Brand Place Sp. z o.o., 

ul. Królewicza Jakuba 76/3, 02 -956 Warszawa. Reklamacje rozpatruje Organizator. 

32. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

33. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu 

Konkursu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego. 

34. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

35. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Brand 

Place Sp. z o.o ul. Królewicza Jakuba 76/3, Warszawa 02-956. Przetwarzanie danych 

osobowych odbywać ́ się ̨ będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.). Dane 

osobowe będą ̨ przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem. 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Konkursie i 

wydania nagrody. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługują ̨prawa do: dostępu do 

danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.  



36. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

WWW.INTERMARCHE.PL. 

37. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa. Z chwilą wysłania Zgłoszenia 

w Konkursie autor Opisu (Uczestnik) udziela Organizatorowi zgody do wykorzystywania  pracy 

konkursowej (Opisu) w celu: przeprowadzenia Konkursu, oceny Opisów, publikacji rezultatów 

Konkursu oraz udziela zgody na (nieodpłatne) publikowanie  Opisu na stronie konkursowej 

WWW.INTERMARCHE.PL. Wykorzystanie Opisu ogranicza się do pola eksploatacji – Internet. 

Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zgłoszenie ponosi odpowiedzialność za naruszenia 

autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku 

wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku 

do Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego 

tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich. 

http://www.zabka.pl/
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