
REGULAMIN KONKURSU 
„Wielki konkurs z olejami Semco” 

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej pod 

nazwą „Wielki konkurs z olejami Semco”, w dalszej części Regulaminu zwanej 

Konkursem. 

1.2. Organizatorem Konkursu jest firma Semco Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Śmiłowie, 

ul. Spacerowa 75 (64-500 Śmiłowo) prowadząca działalność gospodarczą pod 

numerem NIP: 7872112386 zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem  
1.3. Konkurs jest prowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na terenie sieci 
sklepów Intermache.  
1.4. Przez cały okres trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie dostępny, na 
stronie www.semco.pl, a także w siedzibie Organizatora.  
1.5. Konkurs przeznaczony jest dla Klientów sieci sklepów Intermarche. Uczestnikiem 

Konkursu może stać się pełnoletnia osoba fizyczna nabywająca olej marki Semco, jako 

konsument sieci sklepów Intermarche i posiadająca paragon dokonanej osobiście 

transakcji zakupu minimum jednego z produktów marki Semco. Zakupy dokonywane w 

związku z działalnością gospodarczą, jak również zakupy odnośnie których nabywca 

skorzystał z uprawnień konsumenckich w zakresie zwrotu zakupionego towaru, nie będą 

uwzględniane w trakcie trwania niniejszego Konkursu.  
1.6. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z 

Regulaminem. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja treści Regulaminu. 

Osoby, które spełniły wskazane w niniejszym Regulaminie warunki udziału w Konkursie i 

dokonały prawidłowego zgłoszenia do Konkursu, zwane są w niniejszym Regulaminie 

Uczestnikami. 1.7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, oraz 

członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, a także osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia. 

 
2. CZAS TRWANIA KONKURSU  
2.1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 16.10.2018 od godz. 00:00:01, a zakończy się w dniu  
4.11.2018 o godz. 23:59:59.  
2.2. Sprzedażą promocyjną uprawniającą do udziału w Konkursie objęty są wszystkie 

oleje marki Semco dostępne w sieci sklepów Intermarche. Zakup tego produktu przed 

rozpoczęciem lub po zakończeniu Konkursu nie uprawnia do wzięcia udziału w 

Konkursie. 

 
3. ZASADY KONKURSU  
3.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w trakcie trwania konkursu dokonać zakupu 

jednego z olejów marki Semco, oferowanego w sieci sklepów Intermarche w czasie 

trwania konkursu, zachować oryginalny paragon potwierdzający zakup i przesłać 

zdjęcie lub scan paragonu mailem na adres: konkurs@semco.pl wraz z hasłem 

reklamującym oleje marki Semco.  
3.2. Oryginalny paragon należy zachować przez okres 60 dni od zakończenia Konkursu.  
3.3. Jeden paragon upoważnia do wysłania tylko i wyłącznie jednego zgłoszenia 

do Konkursu. Wykorzystanie kolejny raz tego samego paragonu będzie 

traktowane jako zgłoszenie nieprawidłowe, nie biorące udziału w Konkursie.  
3.4. Jedna osoba może wielokrotnie wysyłać zgłoszenia do Konkursu pod 

warunkiem dokonania kolejnych zakupów i uzyskania kolejnych paragonów. 
 



4. NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA 
4.1. Nagrodami w Konkursie są:  
I miejsce – Wyciskarka wolnoobrotowa 4Swiss Geneve BM101 o wartości 1799 PLN 
oraz zestaw olejów Semco  
II miejsce - Ekspres przelewowy Philips o wartości 169,99 PLN oraz zestaw olejów 

Semco III miejsce - Opiekacz Philips o wartości 109,99 PLN oraz zestaw olejów Semco 

IV-X miejsce - Zestaw olejów tłoczonych na zimno marki Semco: olej lniany 250 ml, 
olej rydzowy 250 ml, olej konopny 250 ml.  
4.2. Zwycięzcy (spełniający warunki punktu 3.1.) zostaną wyłonienie na podstawie 
wyboru prze komisję konkursową najbardziej kreatywnych haseł reklamujących 
produkty marki Semco.  
4.3. Nad prawidłowym przebiegiem wyboru zwycięzców nadzór sprawować będzie 
Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.  
4.4. Wybór zwycięzców nastąpi do 18.11.2018 roku.  
4.5. Organizator poinformuje Uczestników, którzy wygrali nagrody w ciągu 7 dni 
roboczych od wyboru zwycięzców za pomocą poczty elektronicznej oraz zamieści listę 
zwycięzców na stronie internetowej www.semco.pl  
4.6. Laureatom nie przysługuje prawo do wymiany nagród.  
4.6 Organizator konkursu odprowadzi od nagród należny podatek zgodny z 
obowiązującym prawem podatkowym. 

 
5. ODBIÓR NAGRODY  
5.1. Nagroda wydana zostanie tylko i wyłącznie osobie, zwanej dalej Laureatem, co do 

której nastąpiła pozytywna weryfikacja spełnienia warunków uczestnictwa w konkursie.  
5.2. Laureaci, którzy nie odpowiedzą na wiadomość mailową organizatora i nie podają 
swoich danych adresowych potrzebne do wysyłki nagrody w terminie 30 dni od daty 
ogłoszenia wyników, tracą prawo do nagrody.  
5.3. Nagrody zostaną przekazane Laureatom najpóźniej do dnia 30.11.2018 roku na 
koszt Organizatora. 

 

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  
6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane Organizatorowi w 

formie pisemnej pod adresem wskazanym w pkt 1.2 niniejszego Regulaminu, z 

dopiskiem „Reklamacja" lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail 

konkurs@semco.pl w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.  
6.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, 

jej dokładny adres do korespondencji oraz powody złożenia reklamacji wraz z 

uzasadnieniem. 

6.3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od ich 
wpływu. O wynikach postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie 
powiadamia osobę, która wniosła reklamację. 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
7.1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest – w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926.) – Organizator Konkursu. Dane są zbierane 

wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, w szczególności prawidłowego wydania 

nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich brak uniemożliwia 

wydanie ewentualnie przyznanej nagrody w Konkursie z uwagi na niemożność doręczenia 

i prawidłowe odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Uczestnik 

Konkursu może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich 

poprawienia oraz usunięcia. 



7.2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, zaś Uczestnik zobowiązuje się przed 
przystąpieniem do Konkursu do zapoznania z niniejszym Regulaminem i jego 
przestrzegania w pełnym zakresie.  
7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały 
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 


