
Regulamin konkursu  

„Z górki na pazurki” 

  

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady organizacji oraz prawa i obowiązki Uczestników 

konkursu pod nazwą „Z górki na pazurki” (zwanego dalej „Konkursem”).  

2. Organizatorem Konkursu działającym na zlecenie Nestlé Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 

kod pocztowy 02-672, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025166 jest  Kropka Bordo Sp. z 

o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Św. Bonifacego 150, kod pocztowy 02-909, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000320179 (zwana dalej „Organizator”).  

3. Konkurs organizowany jest we wszystkich sklepach sieci Intermarche na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

4. Konkurs jest prowadzony w celu promocji marki Gerber. 

5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.  

6. Czas trwania Konkursu, obejmujący przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie nagród i obsługę ewentualnych reklamacji 

trwa od 8 grudnia 2016 r. do 2 maja 2017 r. (dalej „Czas trwania Konkursu”), przy czym zakupu produktu 

promocyjnego oraz zgłoszenia do Konkursu (dalej „Czas rejestracji”) należy dokonać w dniach od godz. 0:00 8 grudnia 

2016 r. do godz. 23:59:59 31 grudnia 2016 r. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie 

1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, o 

pełnej zdolności do czynności prawnych, dokonujące Transakcji jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu 

cywilnego, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy i pełnomocnicy Organizatora oraz podmiotów 

współpracujących z Organizatorem przy organizacji Konkursu. 

§3. Zasady Konkursu 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od godz. godz. 0:00 8 grudnia 2016 r. do godz. 23:59:59 31 grudnia 

2016 r.:  

a. kupić 5 dowolnych produktów GERBER, spośród wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu, 

biorących udział w Konkursie; wszystkie produkty muszą zostać zarejestrowane na jednym paragonie fiskalnym; 

b. zachować paragon fiskalny; 

c. pod numer 70068 wysłać SMS o treści GERBER.numer paragonu i rozwiązanie zadania konkursowego, o którym 

mowa poniżej; 

d. rozwiązać zadanie konkursowe, polegające na odpowiedzi na pytanie „Jaka jest Wasza ulubiona zimowa 

zabawa?”. 

2. Każdy z Uczestników może rozwiązywać zadania konkursowe dowolną liczbę razy pod warunkiem wpisywania za każdym 

razem numeru nowego paragonu fiskalnego dokumentującego zakup produktów promocyjnych. Treść zadania 

konkursowego za każdym razem może, ale nie musi być inna. 

3. Serwis SMS do obsługi Konkursu, działający pod numerem 70068 jest czynny od godz. godz. 0:00 8 grudnia 2016 r. do 

godz. 23:59:59 31 grudnia 2016 r.. Koszt przesłania pojedynczego SMSa wynosi, z zastrzeżeniem zapisu ust. 4 poniżej, 

0,50 zł netto / 0,62 zł z VAT. 

4. Udział w Konkursie odbywa się za pośrednictwem SMSów, wysyłanych wyłącznie z sieci krajowego operatora telefonii 

komórkowej, pod numer 70068. SMS nie powinien zawierać polskich znaków tj.: ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź, dź, dż, które 

powodują skrócenie standardowej długości SMSa ze 160 do 70 znaków. SMS może być dłuższy niż 160 znaków włącznie 

ze spacjami, jednak za jeden SMS rozumie się wiadomość do 160 znaków. Maksymalna długość zgłoszenia 

konkursowego to 2  SMSy, tj. 320 znaków, a przekroczenie tej liczby znaków spowoduje naliczenie kosztu kolejnego 

SMSa oraz utracenie części wiadomości (ponad standardowe 320 lub 140 znaków, w przypadku użycia polskich znaków 

diakrytycznych), która nie zostanie wzięta pod uwagę przez Komisję Konkursu.  

5. Uczestnik po wysłaniu poprawnego SMSa (w Czasie rejestracji) pod numer 70068 otrzyma wiadomość SMS z 

potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, na co niniejszym wyraża zgodę. Uczestnik nie ponosi kosztu otrzymanej 

wiadomości SMS z potwierdzeniem rejestracji jego zgłoszenia w systemie Organizatora. 

6. Podczas tworzenia rozwiązań zadań konkursowych Uczestnik może zgłosić dzieło wyłącznie własnego autorstwa, 

ponadto zabrania się Uczestnikowi podejmowania działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami oraz 

wykorzystywania danych uzyskanych w związku z uczestnictwem w Konkursie w celach niezgodnych z prawem. W 

szczególności Uczestnik w treści SMS nie może zamieszczać: 

a. treści i symboli sprzecznych z przepisami prawa,  

b. treści i symboli naruszających prawa osób trzecich, a także Organizatora, a w szczególności naruszających 

prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste osób trzecich lub Organizatora,  

c. treści obscenicznych lub pornograficznych,  

d. treści i symboli propagujących przemoc, lub dyskryminację, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, 

etnicznej, uznanych społecznie za obraźliwe, wulgarne,  

e. treści naruszających zasady netykiety,  

f. danych osobowych innych osób w zakresie niezgodnym z prawem, w szczególności niedozwolone jest 

rejestrowanie się w Konkursie z użyciem cudzego adresu e-mail, czy posługiwanie się cudzym imieniem i 

nazwiskiem, w celu podszywania się pod konkretną inną osobę. 



7. Spośród Uczestników, którzy poprawnie zarejestrują się do Konkursu oraz rozwiążą zadanie konkursowe komisja 

konkursowa (zwana dalej „Komisją”) w terminie do 6 roboczych dni od zakończenia Czasu rejestracji wybierze 21 

najlepszych rozwiązań zadania konkursowego na podstawie poniższych kryteriów: 

a. oryginalność odpowiedzi,  

b. pomysłowość i kreatywność,  

c. słownictwo i stylistyka.  

8. Wybrane rozwiązania zostaną uszeregowane od najlepszego do najmniej kreatywnego i zostaną im przyporządkowane 

nagrody. Miejscu 1. zostanie przyznana nagroda główna, miejscom od 2. do 21. nagrody dodatkowe, zgodnie z zapisem 

§4 ust 1 poniżej. 

§4. Nagrody 

1. W Konkursie przewidziano dwa rodzaje nagród  

a. nagroda główna w postaci vouchera o wartości 5000 zł do Hotelu Bania  Thermal & Ski w Białce Tatrzańskiej z 

przeznaczeniem na rodzinny wyjazd w góry; ważność vouchera wynosi 6 miesięcy, Zwycięzcy przysługuje 

prawo bezpośredniego uzgodnienia z Hotelem Bania Thermal & Ski zakresu usług, które zostaną zrealizowane 

w ramach przyznanego vouchera; nagroda zostanie przyznana zgłoszeniu, które zostanie uznane za najlepsze, 

zgodnie z zapisem §3 ust 7 powyżej i zostanie zamieszczona na liście zwycięzców na pozycji 1; 

b. nagrody dodatkowe w postaci sanek Piccolino – 30 nagród o wartości 369 zł brutto każda; nagrody zostaną 

przyznane 30 zgłoszeniom, które zostaną uznane za najlepsze, zgodnie z zapisem §3 ust 7 powyżej i zostaną 

zamieszczone na liście zwycięzców na pozycjach 2-21. 

2. Uczestnik Konkursu, rozumiany jako posiadacz tego samego numeru telefonu, imienia, nazwiska i adresu lub posiadacze 

różnych nazwisk czy numerów telefonów, lecz zamieszkani pod tym samym adresem, mogą wygrać tylko jedną nagrodę 

w Konkursie, niezależnie od liczby zarejestrowanych zgłoszeń konkursowych. 

3. Zwycięzcy nagrody w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości wygranej nagrody. 

Zwycięzcy nagrody w Konkursie nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu rzeczowego bądź pieniężnego w zamian 

za nagrodę.  

4. Do każdej nagrody dołączona jest dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% przeznaczona na pokrycie 

należnego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych; ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.). Organizator potrąci tę kwotę przy 

wydawaniu nagrody.  

5. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody i przechodzi ona do dyspozycji Organizatora, jeśli: 

a. nie spełni jakiegokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu,  

b. nie odbierze nagrody,  

c. nie udostępni danych osobowych,  

d. prześle niekompletnie wypełnione oświadczenie lub nie prześle go wcale, 

e. przesłany paragon fiskalny będzie uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie, będzie nieczytelny, 

będzie nosił znamiona podrabiania, nie będzie oryginalny, nie będzie dotyczył zakupu produktów wskazanych w 

§3 ust. 9, lub będzie identyczny paragonem fiskalnym przesłanym przez innego Zwycięzcę. 

§5. Komisja konkursowa 

1. Organizator Konkursu powołuje Komisję, która sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu. W skład Komisji wchodzą 2 

osoby ze strony Organizatora oraz 1 osoba ze strony Nestlé Polska S.A. 

2. Do zadań Komisji należy:  

a. rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności 

przeprowadzonych czynności,  

b. zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,  

c. prowadzenie ewentualnych postępowań reklamacyjnych.  

3. Organizator zapewnia Uczestnikom Konkursu możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Konkursu, w szczególności 

Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu i wszystkich zainteresowanych 

na stronie www.zdrowystartwprzyszlosc.pl. 

§6. Ogłoszenie wyników, odbiór nagród 

1. Wyniki Konkursu, w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz rodzaju przyznanej nagrody, są 

ogłaszane na stronie www.zdrowystartwprzyszlosc.pl w terminie 3 tygodni od dnia wyłonienia Zwycięzców. Zwycięzcy są 

odrębnie informowany przez Organizatora, stosownie do postanowień §6 ust 2 poniżej. 

2. Zwycięzcy są powiadamiani o wygranej SMSem na numer telefonu z którego nadesłali zgłoszenie SMS niezwłocznie po 

wyłonieniu Zwycięzców, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych. Powiadomienie o wygranej zawiera prośbę o 

przesłanie, celem weryfikacji, oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego zakup produktów promocyjnych, 

zarejestrowanego wraz ze zwycięskim zgłoszeniem oraz oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

3. Przesyłki, o których mowa w ust. 2 powyżej należy przesłać w ciągu 5 dni od dnia powiadomienia o wygranej na adres 

Organizatora Kropka Bordo Sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa, z dopiskiem „Z górki na pazurki”. 

Przesyłki z datą stempla późniejszą niż wynikająca z daty powiadomienia o wygranej nie będą uwzględniane.  

4. Nagrody przesyłane są Zwycięzcom po otrzymaniu od nich właściwego paragonów fiskalnych wraz z oświadczeniami, o 

których mowa w ust. 2 powyżej i prawidłowej weryfikacji Zwycięzcy, pocztą kurierską, nie później niż do dnia 22 lutego 

2017 r. Uczestnik ma prawo zrezygnować z nagrody bez prawa do ekwiwalentu pieniężnego. Uczestnik nie ma 

możliwości wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. Odbiór nagrody Uczestnik potwierdza stosownym protokołem. 

Doręczenie nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez Zwycięzcę i podpisanie potwierdzenia 

odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest informować Organizatora o każdej 

zmianie swojego adresu zamieszkania. Brak wypełnienia powyższego obowiązku przez Zwycięzcę może uniemożliwić 

Organizatorowi wydanie nagrody. 

http://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/


§7. Zasady postępowania reklamacyjnego 

1. Reklamacje dotyczące konkursu powinny być kierowane na piśmie pod adres Organizatora Kropka Bordo Sp. z o.o., ul. 

Woziwody 44, 02-908 Warszawa, z dopiskiem „Z górki na pazurki – reklamacja” od dnia rozpoczęcia Konkursu w 

terminie do 30 dni od daty wydania nagród tj. do dnia 24 marca 2017 r. Reklamacje przesłane z datą stempla 

późniejszą niż 24 marca 2017 r. nie są uwzględniane. 

2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 5 (pięciu) dni roboczych oraz kierowane na adres zwrotny podany przez 

Uczestnika w przesyłanej przez niego reklamacji. 

3. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany 

w reklamacji w terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.  

4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania 

reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

5. Bieżące zapytania dotyczące Konkursu można również kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

konkurs@kropkabordo.pl oraz infolinii działającej od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt) w godzinach 9:30 – 

16:00 pod numerem 22 750 70 59 (koszt połączenia – wg standardowego cennika operatora) 

§8. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.). Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celach 

związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym ogłaszania jego wyników, wydania nagrody, rozpatrzenia 

ewentualnych reklamacji). 

2. Administratorem danych osobowych jest Nestlé Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Szturmowa 2, kod pocztowy 

02-678, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydz. 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025166.  

3. Administrator danych osobowych powierza Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników w zakresie 

niezbędnym dla organizacji Konkursu opisanym powyżej. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do treści jego danych 

osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w konkursie jest dobrowolne, 

ale niepodanie danych uniemożliwia udział w Konkursie. 

 

§9. Prawa autorskie  

1. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że jest autorem wszelkich Utworów w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z przesłaniem 

Zadania konkursowego.  

2. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym 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.  

3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora i z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia 

określonego w ust. 1-2 powyżej i zobowiązuje się zwolnić Organizatora i Nestle Polska 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.  

4. W zakresie, w jakim zadanie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi 

oraz Nestle Polska niewyłącznej licencji na korzystanie z zadania konkursowego na potrzeby przeprowadzenia Konkursu 

i wyłonienia laureatów.  

§9. Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z potwierdzeniem faktu zapoznania się z warunkami Konkursu określonymi 

niniejszym Regulaminem oraz ich akceptacją. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

3. Kolor nagród w materiałach promocyjnych może się różnić od koloru nagród przekazanych Zwycięzcom. 

  

mailto:konkurs@kropkabordo.pl


 

Załącznik nr 1 

 

Oświadczenie Zwycięzcy Konkursu „Z górki na pazurki” 

 

 

Dane osobowe 

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Numer telefonu, z którego został wysłany SMS Zgłoszeniowy:……………………………………….……….…………….. 

Adres zamieszkania 

Miejscowość:………………………………………………..……………………………………………………………………….……………………. 

Kod pocztowy:………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

Ulica:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numer domu:…………………………………..…………… Numer mieszkania:……………………..…………………………………… 

 

 

 

Oświadczam, że spełniam warunki przewidziane w §2 regulaminu konkursu „Z górki na pazurki” 

Oświadczam, że regulamin konkursu „Z górki na pazurki” jest mi znany i w pełni akceptuję jego treść. 
Oświadczam jednocześnie, że podane przeze mnie dane i złożone oświadczenie są prawdziwe i ponoszę wobec 
Kropka Bordo Sp. z o. o. ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa z tego tytułu pełną odpowiedzialność. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych - Nestlé Polska S.A., 
ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa oraz Organizatora Konkursu – Kropka Bordo Sp. z o. o. ul. Św. 
Bonifacego 150, 02-909 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu „Z górki na pazurki” zgodnie z 

Regulaminem Konkursu, w tym do celów ewidencji podatkowej. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych 
jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagród, jak również że mam prawo 
wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych 
organom podatkowym oraz podmiotom zaangażowanym w wydanie nagród. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

         Data i podpis 

 

 

Należy zaznaczyć obowiązkowo wszystkie okienka.  

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Produkty biorące udział w promocji „Z górki na pazurki” 

 
Kod EAN Nazwa produktu 

7613032794620  100% SOK GRUSZKOWY 300ml 

5900452004784  100% SOK JABŁKOWY 300ml 

5900452004791  100% SOK Z JABŁEK I BIAŁYCH WINOGRON 300ml 

5900452004814  100% SOK Z JABŁEK I  WINOGRON 300ml 

5900452004876  100% SOK Z JABŁEK I  WIŚNI  300ml 

7613033276422  INDYK Z DYNIĄ I ZIEMNIACZKAMI 125g 

7613033731174  BUKIET WARZYW Z ŁOSOSIEM W SOSIE POMIDOROWYM 190g 

7613034353443  GERBER MARCHEWKA Z ZIEMNIACZKAMI 125g 

7613033995958  POTRAWKA DROBIOWA Z PAPRYKĄ I RYŻEM 190g 

7613034353467  GERBER MÓJ PIERWSZY OBIADEK DELIKATNE JARZYNKI 125g 

5900452072141  BUKIET JARZYN Z CIELĘCINĄ I KLUSECZKAMI 190g 

7613033628924  GERBER WIOSENNA ZUPKA Z INDYKIEM I KOPERKIEM 190g 

7613033731150  GERBER WOŁOWINKA PO STAROPOLSKU Z KASZĄ 190g 

5900452072530  JARZYNKI Z ŁOSOSIEM 125g 

7613033731198  GERBER RYBKA Z ZIEMNIACZKAMI, CUKINIĄ I BROKUŁAMI 190g 

5900452071670  DELIKATNY INDYK W POMIDORACH 190g 

5900452072127  GERBER SMAKOWITE JARZYNKI CIELĘCINKĄ 125g 

5900452071656  GERBER ZUPKA POMIDOROWA Z RYŻEM I INDYKIEM 190g 

5900452071045  ZUPKA JARZYNOWA 125g 

5900452071854  GERBER JARZYNKI Z DELIKATNYM SCHABEM 190g 

7613032600174  GERBER TRADYCYJNY ROSOŁEK DROBIOWY 190g 

5900452078891  GERBER JUNIOR RISOTTO Z INDYKIEM I WARZYWAMI 250g 

7613033263576  GERBER JUNIOR KASZA JĘCZMIENNA Z KLOPSIKAMI W SOSIE POMIDOROWYM 250g 

5900452071717  SPAGHETTI Z KURCZAKIEM 190g 

5900452078884  GERBER DOREMI WARZYWKA Z KURCZAKIEM I KASZĄ 250g 

7613032600396  GERBER KRUPNICZEK Z CIELĘCINKĄ 190g 

7613033629297  GERBER DOMOWA ZUPKA KALAFIOROWA Z KRÓLIKIEM 190g 

5900452071724  KURCZAK W POTRAWCE Z JARZYNKAMI 190g 

5900452072158  DELIKATNE JARZYNKI Z KRÓLIKIEM 125g 

5900452079058  GERBER JUNIOR POMIDOROWA Z RYŻEM 250g 

5900452072134  ZUPKA JARZYNOWA Z CIELĘCINĄ 190g 

7613033262982  GERBER JUNIOR RYBKA Z MARCHEWKĄ, GROSZKIEM I KLUSECZKAMI 250g 

5900452071014  JABŁUSZKA 125g 

5900452071021  KREM Z JABŁEK I JAGÓD 125g 

5900452072448  GRUSZKI WILLIAMSA 125g 

5900452078631  SUSZONE ŚLIWKI 125g 

5900452071380  KREM Z JABŁEK I SUSZONYCH ŚLIWEK 125g 

5900452904336  JABŁUSZKA Z MORELAMI 125g 

5900452078129  DELIKATNY BANAN 125g 

7613033364679  OWOCOWY KREM Z JOGURTEM 190g 

5900452071342  JABŁUSZKA Z OWOCAMI LEŚNYMI 125g 

7613033364655  JABŁKA I BANANY Z KREMOWYM TWAROŻKIEM 190g 

5900452071052  MUS JABŁKOWY Z BRZOSKWINIAMI 125g 

7613035507104  GERBER JABLKO GRUSZKA TUBKA 90g 

7613033629303  GERBER DESEREK JABŁUSZKA Z TRUSKAWKAMI I LEŚNYMI JAGODAMI 190g 

7613035507081  GERBER JABŁKO BRZOSKWINIA TUBKA 90g 

7613035507128  GERBER JABŁKO BANAN TRUSKAWKA TUBKA 90g 

7613033364662  WINOGRONA I JABŁUSZKA Z TWAROŻKIEM 190g 

5900452071335  JABŁKA Z MARCHEWKĄ I WINOGRONAMI  125g 

7613034179494  GERBER DOREMI Deserek Jabłuszka, mango w ananasowym sosie z kluseczkami 250g 

7613035507067  GERBER JABŁKO MANGO TUBKA 90g 

7613035507043  GERBER JABŁKO JAGODY BANAN TUBKA 90g 

7613034179517  GERBER DOREMI „SZARLOTKA”-JABŁUSZKA Z BISZKOPTEM 250g 

7613035500082  GERBER JABŁKO MORELA TUBKA 90g 

7613034179531  GERBER DOREMI Deserek Banany Jabłuszka, Truskawki z jogurtem i kluseczkami 250g 

7613033628917  GERBER DESEREK JABŁUSZKA, BANANY, MANGO Z PŁATKAMI OWSIANYMI 190g 

7613035507166  SPAGHETTI W SOSIE POMIDOROWYM Z MOZZARELLĄ 190g 

7613035746077  RISOTTO Z KALAFIOREM I MOZZARELLĄ 190g 

7613035507142  LECZO Z KLUSECZKAMI I MOZZARELLĄ 190g 

7613035500105  KREM MARCHWIOWO-DYNIOWY 190g 

7613035500129  KREM Z ZIELONYCH WARZYW Z CUKINIĄ 190g 

7613033995972  SOCZYSTY KURCZAK Z JARZYNKAMI I MAKARONEM 190g 

7613033263576  GERBER DOREMI MAKARON PENNE Z KLOPSIKAMI 250g 

 


