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REGULAMIN KONKURSU INTERMARCHE 

„RADOŚĆ PUPILA” 
 
 
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 
 
1.1. Konkurs dalej zwany „Konkursem” prowadzony jest pod nazwą „Radość Pupila”. 
 
1.2. Organizatorem Konkursu jest: Loyalty Point sp.  z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-235), 

przy ulicy Równoległej 4a, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
491369, dalej zwana „Organizatorem”.  

 
1.3. Konkurs trwa od 27 października 2016 roku do 8 listopada 2016 roku. We wskazanym 

terminie przyjmowane są zgłoszenia do Konkursu. Okres ten nie obejmuje wydania nagród i 
ewentualnej procedury reklamacyjnej. 

 
1.4. Konkurs prowadzony jest w sieci sklepów Intermarche, na całym obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej, dalej zwanych „Punktami Sprzedaży”. 

 
1.5. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki, na jakich odbywa 

się Konkurs, w tym również zasady nadzoru nad jego przebiegiem i przebiegiem 
postępowania reklamacyjnego. 

 
1.6. Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 

 
1.7. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. 

Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja treści Regulaminu. 
 
 

 
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
2.1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, 
nabywających produkty, o których mowa w ust. 3.1., jako konsumenci w rozumieniu art. 221 
Kodeksu cywilnego, które są właścicielami psa lub kota.  

 
2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz Mars 

Polska sp. z o.o. W Konkursie nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej 
wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
Niniejsze ograniczenie nie dotyczy pracowników sklepów Intermarche oraz rodzin tych 
pracowników, z wyłączeniem pracowników Działu Marketingu SCA PR Polska sp. z o.o. oraz 
ich rodzin, którzy nie mogą brać udziału w Konkursie.  
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3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 
 

3.1. Towarami objętymi Konkursem są wszystkie produkty marki Pedigree oraz Whiskas 
sprzedawanej w Punktach Sprzedaży, dalej zwane „Produktami”. 

 
3.2. W celu wzięcia udziału w Konkursie konsument powinien: 

a) w okresie, o którym mowa w ust. 1.3., zakupić w jednym z Punktów Sprzedaży jednorazowo 
Produkty za kwotę, co najmniej 15 zł (piętnaście złotych), 

b) zachować paragon potwierdzający zakup Produktów, 
c) w okresie, o którym mowa w ust. 1.3. wykonać zdjęcie konkursowe, a następnie w tym 

samym czasie zgłosić swój udział w Konkursie rejestrując się na stronie internetowej 
www.radoscpupila.pl/itm 

  
3.3. Wykonanie zdjęcia konkursowego, o jakim mowa w ust. 3.2. lit c) polega na zrobieniu zdjęcia 

kotu albo psu, które najpełniej, najzabawniej oraz najbardziej pomysłowo i przekonująco 
pokazuje RADOŚĆ PUPILA przy jedzeniu Produktu. 
 

3.4. Zgłaszając swój udział w Konkursie uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy, w którym 
podaje następujące informacje: 

a) Imię i nazwisko,  
b) swój adres e-mail, 

c) numer paragonu potwierdzającego zakup Produktów, datę i godzinę zakupu Produktów 

zgodną z paragonem, 
d) załącza zdjęcie konkursowe, 
e) załącza skan lub zdjęcie paragonu potwierdzającego zakup Produktów, 
f) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem  i akceptuje jego treść. 

 
3.5.  O czasie zgłoszenia do Konkursu decyduje chwila rejestracji wiadomości e-mail w systemie 

komputerowym Organizatora. 
 

3.6. O zgłoszeniu do udziału w Konkursie uczestnik jest powiadomiony informacją e-mail 
przesłaną na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 

 
3.7. Zakup jednego Produktu za kwotę, co najmniej 15,-zł potwierdzony paragonem, upoważnia 

tylko do jednego zgłoszenia udziału w Konkursie.  
 
3.8. Zakup Produktów za łączną kwotę, co najmniej 15,-zł potwierdzony jednym paragonem, 

upoważnia do jednego zgłoszenia udziału w Konkursie. 

 
3.9. Zakup kilku Produktów za wielokrotność kwoty 15,- zł potwierdzony jednym paragonem 

upoważnia do zgłoszenia udziału w Konkursie jeden raz. 
 

3.10. Zakup Produktów za wielokrotność kwoty, co najmniej 15,- zł potwierdzony osobnymi 
paragonami upoważnia do zgłoszenia udziału w Konkursie tyle razy, ile paragonów na zakup 
Produktów na kwotę, co najmniej 15,- zł posiada uczestnik.  

 
3.11. Zgłoszenia do Konkursu zawierające nieczytelne skany paragonu albo nie zawierające w ogóle 

skanu paragonu potwierdzającego zakup Produktu nie biorą udziału w rywalizacji 
konkursowej. W przypadku kilkukrotnego zgłoszenia do Konkursu zawierającego ten sam 
skan paragonu w rywalizacji konkursowej brane jest pod uwagę pierwsze zgłoszenie 
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konkursowe wysłane ze skanem paragonu. Kolejne zgłoszenia nie są brane pod uwagę w 
rywalizacji konkursowej. 

 
 

4. NAGRODY 
 
4.1. Pulę nagród w Konkursie stanowi: 

a) 15 legowisk dla psów z logo Pedigree o wartości 150,-zł (sto pięćdziesiąt złotych) każde 
dalej zwanych „Nagrodami Pedigree”, 

b) 20 legowisk dla kotów z logo Whiskas o wartości 150,-zł (sto pięćdziesiąt złotych) każde, 
dalej zwanych „Nagrodami Whiskas”, 

c) 112 bonów towarowych o wartości 100 zł (sto złotych) każdy, do wykorzystania w 
okresie od 01 listopada 2016 do 31grudnia 2017 r. w sieci sklepów Intermarche na 
terenie całego kraju dalej zwanych „Bonami” 

łącznie zwanych „Nagrodami”. 
 

4.2. Nagrody w Konkursie są wydane zwycięzcom zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Zwycięzcom nie 
przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród ani otrzymania ich 
ekwiwalentu rzeczowego ani pieniężnego.  
 

4.3.  Do każdej z Nagród Pedigree i Nagród Whiskas przyznana zostanie dodatkowa nagroda 
pieniężna w wysokości 17,- zł. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona 
zwycięzcom, a przeznaczona będzie na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od 
osób fizycznych. Płatność podatku zostanie dokonana na konto właściwego organu 
podatkowego przez Organizatora. Dane zwycięzcy niezbędne do rozliczeń podatkowych 
Organizator uzyskuje od zwycięzcy. 

 
4.4.  Do każdego z Bonów przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,- zł. 

Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona zwycięzcom, a przeznaczona będzie 
na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Płatność podatku 
zostanie dokonana na konto właściwego organu podatkowego przez Organizatora. Dane 
zwycięzcy niezbędne do rozliczeń podatkowych Organizator uzyskuje od zwycięzcy. 

 
4.5. Każdy uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę. 
 
 

5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD I POWIADAMIANIE O WYGRANEJ 
 

5.1. Wyłanianie zwycięzców Konkursu odbywa się w siedzibie Organizatora w dniach 14 – 28 
listopada 2016 r. przez Komisję Konkursową. 
 

5.2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi 5 osób. Trzy osoby są wskazane przez Organizatora 
oraz dwie wskazane przez Mars Polska sp. z o.o. Komisja podejmuje decyzje większością 
głosów. W skład Komisji Konkursowej nie będą wchodzić pracownicy SCA PR Polska sp. z o.o. 
 

5.3. Wśród uczestników, którzy wykonując zadanie konkursowe przysłali zdjęcia psów za zajęcie 
miejsc od pierwszego do piętnastego Komisja Konkursowa przyznaje Nagrody Pedigree, z 
zastrzeżeniem ust. 5.6. – 5.8. poniżej. 
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5.4. Wśród uczestników, którzy wykonując zadanie konkursowe przysłali zdjęcia kotów za zajęcie 
miejsc od pierwszego do dwudziestego Komisja Konkursowa przyznaje Nagrody Whiskas, z 
zastrzeżeniem ust. 5.6. – 5.8. poniżej. 
 

5.5. Wśród pozostałych uczestników za zajęcie miejsc od dwudziestego pierwszego do sto 
dwunastego Komisja Konkursowa przyznaje Bony, z zastrzeżeniem 5.6. – 5.8. poniżej. 

 
5.6. W sytuacji, gdy do udziału w Konkursie prawidłowo zgłosiło się nie więcej niż piętnastu 

uczestników Nagrody nie zostają przyznane i pozostają w dyspozycji Organizatora. 

 
5.7. W sytuacji, gdy do udziału w Konkursie prawidłowo zgłosiło się mniej niż dwudziestu jeden, 

lecz więcej niż piętnastu uczestników Komisja Konkursowa nagradza dziesięciu uczestników, 
przyznając każdemu odpowiednio Nagrodę Pedigree albo Nagrodę Whiskas – w zależności od 
tego, czy nagradzane osoby przesłały do Konkursu zdjęcie psa czy kota. Pozostałe Nagrody 
nie zostają przyznane i pozostają w dyspozycji Organizatora. 

 
5.8. W sytuacji, gdy do udziału w Konkursie prawidłowo zgłosiło się mniej niż stu trzynastu, lecz 

więcej niż dwudziestu uczestników Komisja Konkursowa nagradza trzydziestu pięciu 
uczestników przyznając Nagrodę Pedigree albo Nagrodę Whiskas – w zależności od tego, czy 
dane osoby przesłały do konkursu zdjęcie psa czy kota. Pozostałe Nagrody nie zostają 
przyznane i pozostają w dyspozycji Organizatora. 

 
5.9. Każdy zwycięzca, który uzyska prawo do Nagrody powiadamiany jest o wygranej w terminie 

od 29 listopada do 9 grudnia 2016 r. w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty 
elektronicznej wskazanej przez uczestnika w formularzu rejestracyjnym do Konkursu. 

 
5.10. Organizator informując zwycięzcę o wygranej zgodnie z ust. 5.9. jednocześnie 

zawiadamia go o konieczności przesłania w formie wiadomości e-mail, adresu na jaki ma 
zostać wysłana Nagroda oraz skanu paragonu zgłoszonego do konkursu. O przesłaniu 
wiadomości e-mail na adres Organizatora, zwycięzca jest powiadamiany automatycznym 
komunikatem zwrotnym. 
 

5.11. Nieprzesłanie przez zwycięzcę w terminie 14 dni od daty powiadomienia o adresu na jaki 
ma zostać wysłana Nagroda lub skanu paragonu, albo przesłanie paragonu 
niepotwierdzającego zakupu Produktu albo nieprawidłowego w jakikolwiek sposób skutkuje 
utratą prawa do Nagrody. 

 
5.12. W terminie do 23 grudnia 2016 r. Organizator opublikuje na stronie www.radoscpupila.pl/itm 

zwycięskie zdjęcia, imiona zwycięzców oraz numery zwycięskich paragonów. 
 
5.13. Nagrody zostają wysłane do zwycięzców na adres przez nich podany, w terminie do 30 

grudnia 2016 r.  
 
5.14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez zwycięzcę błędnych danych 

osobowych, ani za zmianę tych danych przed odbiorem Nagrody. 
 
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 
 
6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać 

na piśmie w terminie do dnia 20 stycznia 2017 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia 
reklamacji decyduje data stempla pocztowego.  
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6.2. Reklamacje są zgłaszane na adres Organizatora Loyalty Point sp. z o.o.,  ul. Równoległa 4a, 

02-235 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Radość Pupila”. 
 
6.3. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji podejmowane są większością 

głosów.  
 
6.4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji 

uczestnicy są powiadamiani pisemnie w ciągu 7 dni od ich rozpatrzenia. 
 
6.5. Możliwość zgłoszenia reklamacji nie ogranicza prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń 

przed sądem powszechnym. 
 

 
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
7.1. Nagrody, do których uczestnicy utracili prawa z przyczyn wskazanych w niniejszym 

Regulaminie pozostają w dyspozycji Organizatora. 
 
7.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy 

prawa polskiego.  

 
7.3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. 

U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 
 
7.4. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora  

w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00-17:00 oraz na stronie 
internetowej: www.radoscpupila.pl/itm. Regulamin można otrzymać pocztą przesyłając na 
adres Organizatora prośbę o przesłanie Regulaminu wraz z zaadresowaną zwrotnie kopertą z 
naklejonym znaczkiem pocztowym o wartości umożliwiającej przesłanie Regulaminu. 

 
7.5. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie  

z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze. 
zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Celem zbierania danych jest 
udział w Konkursie. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich 
poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne 
do udziału w Konkursie. 


