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Regulamin konkursu „Letni czas z Lirene” 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1.  Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich 
odbywa się konkurs promocyjny pod nazwą „Letni czas z Lirene” (dalej: 
„Konkurs”). 

2.  Organizatorem Konkursu jest 3M Projekt Mariusz Mojsak, Mieczysław Legus sp. 
j. z siedzibą w Białymstoku, adresem: ul. Żurawia 71A, 15-540 Białystok, wpisana 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000089731, posiadająca NIP: 5421015071 
(dalej: „Organizator”).  

3.  Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 
07.07.2016 r., od godziny 00:00:00, do 20.07.2016 r., do godziny 23:59:59 w 
sklepach sieci Intermarche na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

4.  Konkurs organizowany jest w celu promowania wybranych produktów 
oferowanych przez Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. z siedzibą 
w Piasecznie, adresem: ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, wpisaną do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370362, posiadającą NIP: 
5272642206 (dalej: „Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris”). 

5.  Konkurs organizowany jest przy współdziałaniu SCA PR Polska sp. z o.o. z 
siedzibą w Swadzimiu pod adresem  ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 
Tarnowo Podgórne, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda  
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000044594, posiadającej NIP: 7821977018 (dalej: „SCA PR 

Polska”). SCA PR Polska zarządza siecią supermarketów spożywczo-
przemysłowych „Intermarché” w Polsce (dalej: „Intermarché”).  

6.  Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu 
cywilnego.  

7.  Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, iż zapoznał 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. 
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§ 2. Produkty promowane w Konkursie  

1.  W ramach konkursu promowane są produkty oferowane pod marką „Lirene” 
przez Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris (dalej: „Produkt 

Promowany/Produkty Promowane”).  

2.  Warunkiem udziału w Konkursie jest nabycie w okresie trwania Konkursu co 
najmniej jednego Produktu Promowanego w sklepie Intermarché.  

3.  Sklepy Intermarché oznaczone są materiałami promocyjnymi informującymi o 
Konkursie. Informacja o Konkursie zamieszczona będzie również w gazetkach 
promocyjnych Intermarché. Lista sklepów Intermarché na stronie 
www.intermarche.pl . 

4.  Do udziału w Konkursie nie uprawnia nabycie Produktu Promowanego w 
punktach sprzedaży innych niż określone w ustępach poprzedzających  
Intermarché.  

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1.  Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) może być wyłącznie 
osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki: 

1.1. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
1.2. posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 
1.3. posiada telefon komórkowy umożliwiający wysyłanie i odbiór wiadomości 

SMS, działający w sieci operatora telekomunikacyjnego korzystającego z 
polskich zasobów numeracji;  

1.4. nabyła w okresie trwania Konkursu co najmniej jeden Produkt Promowany 
w sklepie Intermarché; 

1.5. zachowała dowód zakupu Produktu Promowanego, o którym mowa w pkt 
1.4 powyżej,  
w postaci paragonu fiskalnego lub faktury z widoczną nazwą Produktu 
Promowanego (dalej: „Dowód Zakupu”). 

2.  W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Laboratorium 
Kosmetycznego  
Dr Irena Eris lub SCA PR Polska. Przez pracowników rozumie się osoby 
zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym stosunku pracy 
lub umowy cywilnoprawnej.    

3.  Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych jest całkowicie 
dobrowolny. 

 

http://www.intermarche.pl/
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§ 4. Zadanie konkursowe i zgłoszenie udziału w Konkursie  

Zadaniem konkursowym dla Uczestników Konkursu jest udzielenie jak najlepszej, 

twórczej odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Jak dbasz o skórę latem?”.  

1.  Odpowiedź na pytanie konkursowe nie może być dłuższa niż 160 (sto 
sześćdziesiąt) znaków, wliczając w to spacje i znaki specjalne. Ze względów 
technicznych odpowiedź na pytanie konkursowe nie może zawierać polskich lub 
obcojęzycznych znaków diakrytycznych (np. ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż).  

2.  W celu wzięcia udziału w Konkursie osoba spełniająca warunki uczestnictwa 
określone  
w Regulaminie powinna dokonać zgłoszenia. Zgłoszenia dokonuje się poprzez 
wysłanie na numer telefonu 71480 wiadomości SMS, zawierającej odpowiedź na 
pytanie konkursowe. Opłata za jedną wiadomość SMS wynosi 1,23 zł brutto.  

3.  Treść wiadomości SMS, o której mowa w ust. 3, powinna w każdym wypadku 
rozpoczynać się od słowa „Lirene.” (wraz z kropką), po którym należy wpisać 
właściwą treść odpowiedzi na zadanie konkursowe. W ten sposób wiadomość 
SMS powinna mieć postać: „Lirene. Treść odpowiedzi Uczestnika” (np. „Lirene. 
……”). 

4.  Organizator informuje, że ze względów technicznych w ramach Konkursu nie są 
uwzględniane zgłoszenia dokonywane za pomocą wiadomości SMS wysłanej 
przez sieć Internet.  

5.  Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że: 
 
5.1. jest wyłącznym twórcą zgłoszonej przez siebie odpowiedzi na pytanie 

konkursowe, posiadającym całość praw autorskich do tej odpowiedzi (w 
zakresie, w jakim odpowiedź ta stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych); 

5.2. odpowiedź na pytanie konkursowe nie narusza obowiązującego prawa ani 
jakichkolwiek praw osób trzecich. 
 

6.  Odpowiedź na pytanie konkursowe: 

6.1. powinna być wyłącznego autorstwa Uczestnika i nie może być 
zapożyczeniem z cudzego utworu; 

6.2. nie może zawierać treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami 
(w szczególności obraźliwych lub wulgarnych); 

6.3. nie może stanowić pośrednio lub bezpośrednio reklamy podmiotu innego 
niż Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris lub SCA PR Polska 
(Intermarché); 

6.4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych lub praw 
autorskich.  

7.  Zgłoszenia niezgodne z Regulaminem nie są brane pod uwagę w Konkursie. 
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8.  Zgłoszenia udziału w Konkursie przyjmowane są każdego dnia w okresie 
trwania Konkursu, to jest od 07.07.2016 r., od godziny 00:00:00, do 20.07.2016 r., 
do godziny 23:59:59.  

9.  Otrzymanie zgłoszenia udziału w Konkursie przez Organizatora potwierdzone 
zostaje bezpłatną, zwrotną wiadomością SMS, wysłaną automatycznie przez 
system teleinformatyczny Konkursu na numer telefonu komórkowego, z którego 
zgłoszenie zostało wysłane. Potwierdzenie zostaje wysłane nie później niż w 
kolejnym dniu roboczym po dokonaniu zgłoszenia.  

10.  Potwierdzenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, jest wyłącznie 
komunikatem technicznym. Otrzymanie zgłoszenia nie oznacza, że odpowiedź 
na pytanie konkursowe niezgodna z Regulaminem jest brana pod uwagę w 
Konkursie.   

11.  Uczestnik może zgłosić więcej niż jedną odpowiedź na pytanie konkursowe, z 
zastrzeżeniem, że: 

11.1. każda odpowiedź wymaga odrębnego zgłoszenia, dokonanego zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu, oraz  

11.2. nabycie każdego Produktu Promowanego na warunkach i w terminie 
określonym Regulaminie, potwierdzone Dowodem Zakupu, może być 
podstawą tylko jednego zgłoszenia udziału w Konkursie.  

12.  W przypadku, gdy Dowód Zakupu dokumentuje nabycie więcej niż jednego 
Produktu Promowanego, Uczestnik może na podstawie tego Dowodu Zakupu 
dokonać zgłoszeń w liczbie odpowiadającej liczbie nabytych Produktów 
Promowanych.  

13.  Zgłoszenie udziału w Konkursie na podstawie zakupu Produktu Promowanego 
może mieć miejsce wyłącznie po dokonaniu tego zakupu (to jest czas zakupu nie 
może być późniejszy niż czas wysłania wiadomości SMS z odpowiedzią na 
pytanie konkursowe).  

14.  W celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w Konkursie Organizator może 
żądać od Uczestnika, który dokonał więcej niż jednego zgłoszenia, okazania 
posiadanego Dowodu lub Dowodów Zakupu, będących podstawą tych 
zgłoszeń. Weryfikacja, o której mowa powyżej, może nastąpić drogą 
elektroniczną, poprzez wysłanie przez Uczestnika czytelnego skanu (fotokopii 
cyfrowej) posiadanego Dowodu lub Dowodów Zakupu na adres poczty 
elektronicznej Organizatora.  

§ 5. Własność intelektualna  

1.  W zakresie, w jakim odpowiedź na pytanie konkursowe stanowi utwór w 
rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, z chwilą dokonania zgłoszenia odpowiedzi na pytanie 
konkursowe Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji, z prawem 
udzielania dalszych licencji (sublicencji), bez ograniczeń czasowych  
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i terytorialnych, na korzystanie z odpowiedzi na pytanie konkursowe na 
następujących polach eksploatacji:  

1.1. utrwalanie, a także trwałe lub czasowe zwielokrotnianie odpowiedzi na 
pytanie konkursowe w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w 
jakiejkolwiek formie,  
w szczególności dla celów wprowadzania, wyświetlania, stosowania, 
przekazywania  
i przechowywania, a także wytworzenia egzemplarzy dowolną techniką, w 
tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

1.2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy; 
1.3. inne niż określone powyżej rozpowszechnianie odpowiedzi na pytanie 

konkursowe  
w całości lub w części, w tym bez pośrednictwa egzemplarzy, w 
szczególności publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, 
odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie (przy pomocy jakichkolwiek 
środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu lub formatu), a 
także publiczne udostępnianie odpowiedzi na pytanie konkursowe w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie lub w 
miejscu albo  
w czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechnianie w sieci 
Internet. 

2.  Organizator informuje, że licencja, o której mowa powyżej, obejmuje korzystanie 
z odpowiedzi na pytanie konkursowe dla celów przeprowadzenia Konkursu 
oraz opublikowanie odpowiedzi na pytanie konkursowe na stronie internetowej 
w sposób umożliwiający użytkownikom końcowym sieci Internet zapoznanie się 
z nią. W ramach licencji udzielonej zgodnie z postanowieniami niniejszego 
paragrafu odpowiedź na pytanie konkursowe może zostać wykorzystana 
w działaniach promocyjno-marketingowych Organizatora lub Laboratorium 
Kosmetycznego Dr Irena Eris.  

3.  Organizator informuje, że udzielenie licencji i wyrażenie zgody, określonej 
powyżej, jest niezbędne do dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie. 
Uczestnik, który nie wyraża zgody na korzystanie z odpowiedzi na pytanie 
konkursowe w powyższym zakresie winien zrezygnować  
z udziału w Konkursie.  

§ 6. Nagrody 

1.  W Konkursie przyrzeczone są następujące nagrody:  

1.1. 1 (jedna) Nagroda I Stopnia w postaci Robota Kuchennego Tefal o wartości 3700,00 
zł, wraz z kwotą pieniężną w wysokości 411,00 zł, która zostanie w całości 
przeznaczona na zapłatę  podatku, o którym mowa w § 9 poniżej. Przy czym kwota 
pieniężna nie zostanie wypłacona Laureatowi, lecz ulegnie potrąceniu przez 
Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób 
fizycznych od wygranych w konkursach, na co Laureat poprzez wzięcie udziału w 
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Konkursie wyraża zgodę. Łącznie nagroda konkursowa będzie miała wartość 4111,00 
zł.; 

1.2. 3 (trzy) Nagrody II Stopnia, każda w postaci Wyciskarki Tefal o wartości 
800,00 zł wraz z kwotą pieniężną w wysokości 89,00 zł,; która zostanie w całości 
przeznaczona na zapłatę  podatku, o którym mowa w §9 poniżej. Przy czym 
kwota pieniężna nie zostanie wypłacona Laureatowi, lecz ulegnie potrąceniu 
przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku 
dochodowego od osób fizycznych od wygranych w konkursach, na co Laureat 
poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyraża zgodę. Łącznie nagroda 
konkursowa będzie miała wartość 889,00 zł. 

1.3. 100 (sto) Nagród III Stopnia, każda w postaci zestawów kosmetyków z linii Lirene, 
każdy o wartości 100,00 zł wraz z kwotą pieniężną w wysokości 11,00 zł, która zostanie 
w całości przeznaczona na zapłatę  podatku, o którym mowa w § 9 poniżej. Przy czym 
kwota pieniężna nie zostanie wypłacona Laureatowi, lecz ulegnie potrąceniu przez 
Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób 
fizycznych od wygranych w konkursach, na co Laureat poprzez wzięcie udziału w 
Konkursie wyraża zgodę. Łącznie nagroda konkursowa będzie miała wartość 111,00 
zł 

2.  Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.  

§ 7. Rozstrzygnięcie Konkursu 

1.  Organizator powołuje jury konkursowe, złożone z 3 osób (dalej: „Jury”). 
Zadaniem Jury jest czuwanie nad przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu oraz wyłonienie laureatów nagród, o których 
mowa w § 6.  

2.  Jury dokonuje rozstrzygnięcia Konkursu, wybierając 104 odpowiedzi na pytanie 
konkursowe, które Jury uzna za kolejno najlepsze w oparciu o kryteria 
oryginalności, indywidualności, kreatywności oraz przydatności dla celów 
marketingowych. Uczestnicy, którzy zgłosili do Konkursu wyłonione w ten 
sposób odpowiedzi na zadanie konkursowe, stają się laureatami Nagroda I 
Stopnia, Nagrody II Stopnia albo Nagrody III Stopnia – odpowiednio do 
werdyktu Jury. 

3.  Jury wyda werdykt do dnia 21.07.2016 r. (rozstrzygnięcie Konkursu).  

§ 8. Ogłoszenie wyników Konkursu  

1.  Laureaci Konkursu są informowani o przyznaniu nagrody poprzez wiadomość 
SMS wysłaną na numer telefonu komórkowego, z którego dokonano zgłoszenia, 
w terminie do 2 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.  

2.  W celu odbioru nagrody laureat Konkursu powinien w odpowiedzi na 
wiadomość SMS, o której mowa w ust. 1, przesłać na adres Organizatora łącznie: 

2.1. prawidłowo i czytelnie wypełnioną deklarację uczestnictwa w Konkursie, 
zawierającą dane osobowe laureata niezbędne do wydania nagrody (imię i 
nazwisko, numer telefonu komórkowego, z którego wysłano zgłoszenie, 
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adres korespondencyjny do dostarczenia nagrody); deklaracja dostępna jest 
do pobrania i samodzielnego wydrukowania na stronie internetowej 
www.Lirene.pl/konkurs_sms; 

2.2. czytelną kopię (ksero) Dowodu Zakupu Produktu Promowanego, 
będącego podstawą zgłoszenia udziału w Konkursie. 
  

3.  Deklaracja i kopia Dowodu Zakupu, o których mowa w ustępie poprzedzającym, 
powinna zostać wysłana listem poleconym na adres Organizatora (3M Projekt 
sp. j., ul. Żurawia 71A, 15-540 Białystok) w terminie do 14 dni od powiadomienia 
laureata o przyznaniu nagrody zgodnie z ust. 1. O zachowaniu terminu decyduje 
data nadania widoczna na stemplu pocztowym. 
  

4.  Organizator opublikuje listę laureatów Konkursu na stronie internetowej, pod 
adresem www.intermarche.pl oraz www.Lirene.pl/konkurs_sms do dnia 
26.08.2016 r. Lista obejmuje imię i inicjał nazwiska oraz miejsce zamieszkania 
laureata, chyba że laureat wyrazi zgodę na opublikowanie jego imienia i 
nazwiska. Organizator może opublikować na stronie internetowej wybrane 
odpowiedzi na pytanie konkursowe.  

§ 9. Wydanie nagród 

1.  Nagrody zostają wydane laureatom, którzy wysłali Organizatorowi deklarację i 
kopię dowodu zakupu Produktu Promowanego zgodnie z § 8 ust. 2 – 3.  

2.  Nagrody zostają wysłane przesyłką kurierską, na koszt Organizatora, na adres 
wskazany przez laureata w deklaracji uczestnictwa w Konkursie, o której mowa 
w § 8 ust 2 pkt 2.1. 

3.  Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator informuje, że jako 
płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego od nagrody w 
Konkursie, obowiązany jest pobrać kwotę zryczałtowanego podatku 
dochodowego w wysokości 10% nagrody. Na poczet podatku pobrana zostanie 
dodatkowa kwota pieniężna, o której mowa w § 6 ust. 1.  

4.  Prawo do nagrody nie może być przeniesione przez laureata na osobę trzecią.  

5.  Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 
nagrody ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego. 

 

§ 10. Reklamacje 

1.  Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać najpóźniej do 
21.10.2016 r. (decyduje data wpływu do Organizatora):  

1.1. za pomocą wiadomości e-mail, na adres biuro@3mprojekt.com.pl, lub 
1.2. listownie, na adres Organizatora (3M Projekt sp. j., ul. Żurawia 71A, 15-540 

Białystok  –  
z dopiskiem na kopercie „reklamacja”).  

http://www.lirene.pl/konkurs_sms
http://www.intermarche.pl/
http://www.lirene.pl/konkurs_sms
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2.  Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz dokładny adres osoby 
składającej reklamację jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści 
żądania.   

3.  Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni od dnia 
ich otrzymania. 

4.  Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji kończy postępowanie 
reklamacyjne. Osoba składająca reklamację zostanie o decyzji Organizatora 
powiadomiona za pomocą wiadomości  
e-mail lub listownie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.  

5.  Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne. Organizator informuje, 
że skorzystanie z procedury reklamacyjnej nie jest warunkiem dochodzenia 
roszczeń na drodze sądowej. 

§ 11. Przetwarzanie danych osobowych i postanowienia końcowe 

1.  Uczestnicy Konkursu, przesyłając SMS konkursowy oraz – w przypadku 
wygranej – przesyłając swoje zgłoszenie z § 8 ust. 2 – 3 Regulaminu, wyrażają 
zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych w celu 
przeprowadzenia Konkursu, w tym celu wydania nagród oraz rozpatrzenia 
ewentualnych reklamacji. 

2.  Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą wykorzystywane do 
potrzeb niniejszego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych. 

3.  Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest 
Organizator. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich 
poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, 
jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie oraz odebrania 
nagrody. 

4.  W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.  

5.  Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora (3M Projekt sp. j., ul. Żurawia 
71A, 15-540 Białystok) oraz na stronie internetowej, pod adresem: 
www.Lirene.pl/konkurs_sms oraz www.intermarche.pl w sposób 
umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie .PDF 
i zapoznawanie się z nim. 
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