REGULAMIN KONKURSU „Głosuj na Imprezowy Miks 2015”

§1
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Aplikacja Imprezowy Miks jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi www.pepsi.pl,
strony www.imprezowymiks2015.pl oraz www.imprezowymiks2015.com.pl .
2. Konkurs odbywać się będzie za pośrednictwem Aplikacji zgodnie z niniejszym regulaminem,
zwanym dalej "Regulaminem", oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności
przepisami Kodeksu cywilnego.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia
19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom
zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
4. Twórcą Aplikacji i organizatorem Konkursu jest spółka Digital One Consulting Sp. z o.o. z
siedzibą w Łodzi (90-349), przy ul. Tymienieckiego 22/24, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łódź - Śródmieście w Łodzi XX Wydział
Gospodarczy - KRS pod numerem KRS 332555, NIP 7252003929, REGON 100699592, kapitał
zakładowy 52.500,00 złotych, (dalej również: „Organizator”).
5. Aplikacja jest dostępna od dnia 02.01.2015 roku, przy czym Konkurs trwa od dnia 02.01.2015
roku od godz. 10:00 do dnia 24.02.2015 roku do godz. 09:59 (dalej również: „Okres Trwania
Konkursu”).
6. Konkurs składa się z dwóch części: 8 etapów standardowych oraz ostatniego IX Etapu
Finałowego i ich rozstrzygnięć. Czas trwania poszczególnych etapów Konkursu*:
Część pierwsza:
 Etap I: od dnia 02.01.2015 r. od godziny 10:00 do dnia 07.01.2015 r. do godziny 09:59
 Etap II: od dnia 08.01.2015 r. od godziny: 10:00 do dnia 13.01.2015 r. do godziny: 09:59
 Etap III: od dnia 14.01.2015 r. od godziny: 10:00 do dnia 19.01.2015 r. do godziny: 09:59
 Etap IV: od dnia 20.01.2015 r. od godziny: 10:00 do dnia 25.01.2015 r. do godziny: 09:59
 Etap V: od dnia 26.01.2015 r. od godziny: 10:00 do dnia 31.01.2015 r. do godziny: 09:59
 Etap VI: od dnia 01.02.2015 r. od godziny: 10:00 do dnia 06.02.2015 r. do godziny: 09:59
 Etap VII: od dnia 07.02.2015 r. od godziny: 10:00 do dnia 12.02.2015 r. do godziny: 09:59
 Etap VIII: od dnia 13.02.2015 r. od godziny: 10:00 do dnia 18.02.2015 r. do godziny: 09:59
Część druga:
 Etap IX finałowy: od dnia 19.02.2015 r. od godziny: 10:00 do dnia 24.02.2015 r. do
godziny: 09:59

7. Konkurs adresowany jest wyłącznie do obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających
miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
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§2
[UŻYTKOWNICY APLIKACJI]
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które zaakceptowały postanowienia
niniejszego Regulaminu oraz wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na
potrzeby przeprowadzenia i organizacji Konkursu.
2. Z Aplikacji mogą korzystać wszyscy Użytkownicy strony www.imprezowymiks2015.pl i
www.imprezowymiks2015.com.pl .
3. Aby skorzystać z Aplikacji Uczestnik musi wyrazić zgody i akceptacje wymagane dla dostępu
do aplikacji „Imprezowy Miks 2015”.

§3
[UCZESTNICY KONKURSU]
1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność
zgłoszenia.
2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa
poniżej oraz w § 4 (dalej również: "Uczestnik").
3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej lub małoletnie zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej, które ukończyły
13 rok życia za zgodą przedstawiciela ustawowego np. rodzica lub opiekuna.
4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele, ich małżonkowie, zstępni,
wstępni oraz rodzeństwo Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział
w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. Prawo do weryfikacji
spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które zaakceptowały postanowienia
niniejszego Regulaminu.

§4
[ZASADY KONKURSU GŁOSUJ NA IMPREZOWY MIKS 2015]
1. W konkursie można wziąć udział za pośrednictwem strony www.imprezowymiks2015.pl
oraz www.imprezowymiks2015.com.pl .
2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi:
a) Zagłosować na wybrany drink, który aktualnie bierze udział w głosowaniu za pomocą
aplikacji, klikając „Głosuję na miks”.
b) Wypełnić formularz z adresem e-mail, zaakceptować regulamin Konkursu i wyrazić zgodę
na przetwarzanie danych osobowych.

3. Konkurs składa się z 9 etapów. W każdym etapie konkursu, Użytkownicy mogą zagłosować
na jeden z dwóch miksów. Decyzję, które miksy będą ze sobą rywalizować w pierwszych 4
etapach podejmuje Organizator. W V i VI etapie Organizator wybiera po jednym miksie,
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pozostałe dwa miksy są wybierane przez Uczestników drogą głosowania w etapach I i III. Do
kolejnych etapów przechodzą miksy, które zwyciężą we wcześniejszych etapach. Informacje o
miksach, które wygrały i które wciąż biorą udział w głosowaniu, znajdują się w zakładce „Plan
Głosowania” na stronie Konkursu. Celem Aplikacji jest wyłonienie jednego miksu spośród 10,
który zdobędzie największą liczbę głosów.
4. Uczestnicy mają możliwość oddania 4 głosów codziennie przez cały Okres Trwania Konkursu.
Swoje głosy mogą oddawać w dowolnych odstępach czasu, od godziny 10:00 do 09:59
kolejnego dnia.
5. Nagrodę wygrywają Uczestnicy, którzy oddadzą setny głos (i wielokrotność setnego ) spośród
wszystkich oddanych głosów. Uczestnik może wygrać jedną nagrodę w każdym z 9 etapów
konkursu. Uczestnicy podczas oddawania swoich głosów, mają możliwość podejrzenia
licznika wszystkich oddanych głosów. Aby zdobyć nagrodę, Uczestnik musi oddać swój głos na
miks we właściwym momencie, tak aby to jego głos był setny (lub był wielokrotnością
setnego).
6. Zabrania się wykorzystywania błędów oprogramowania oraz przekazywania informacji
dotyczących tych błędów osobom trzecim w celu zwycięstwa w Konkursie. Uczestnik
zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o wszelkich
nieprawidłowościach w działaniu aplikacji na adres: orzezwienie@pepsi.pl.
7. Organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika, który wykorzystuje
oprogramowania.
W chwili stwierdzenia nieprawidłowości Organizator
zdyskwalifikować takiego uczestnika.

błędy
może

8. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie, w
przypadku
zwycięstwa,
imienia
i
nazwiska
Uczestnika,
na
stronie
www.imprezowymiks2015.pl i www.imprezowymiks2015.com.pl .

§5
[ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU GŁOSUJ NA IMPREZOWY MIKS 2015]
1. Po oddaniu głosu na wybrany miks, Uczestnik od razu otrzyma informację o wygranej lub
przegranej.
2. Liczba nagród jest ograniczona do 25 nagród dziennie. Po wyczerpaniu dziennej puli nagród,
kolejne nagrody będą przyznawane następnego dnia, od godz. 10:00 do momentu
wyczerpania dziennej puli nagród lub do godz. 09:59 kolejnego dnia. W przypadku
wyczerpania dziennej puli nagród Użytkownik, który trafi wielokrotność setnego głosu, od
razu otrzyma komunikat na stronie, informujący o tym fakcie.
W przypadku
niewykorzystania dziennej puli nagród przechodzą one na następny dzień, a niewykorzystane
nagrody się kumulują.
3. W czasie trwania Konkursu do wygrania jest maksymalnie 960 zestawów szklanek z napojami
w pierwszych standardowych 8 etapach Konkursu (I-VIII etap) i 120 zestawów słuchawek z
napojami w IX finałowym etapie Konkursu.
4. Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone w zakładce konkursowej na stronie
www.imprezowymiks2015.pl w ciągu 6 dni roboczych od zakończenia danego etapu
Konkursu. Zwycięzcy zostaną także poinformowani za pomocą poczty e-mail w ciągu 3 dni od
ogłoszenia zwycięzców.** Zwycięzcy zobowiązani są odpowiedzieć na przesłaną wiadomość
przesyłając wymagane dane w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości.
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5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umożliwienie przez Uczestników dostępu do
swojej skrzynki mailowej osobom trzecim.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie w odpowiedzi na wiadomość
informującą o zwycięstwie, nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych lub
adresowych przez Uczestnika Konkursu. W przypadku braku pełnych danych, Organizator – o
ile to będzie możliwe - niezwłocznie podejmie ponowną próbę kontaktu ze zwycięzcą celem
ustalenia potrzebnych danych. W wypadku braku możliwości nawiązania kontaktu, nagroda
przepada, a Organizator nie ma obowiązku przyznawania jej kolejnej osobie.

§6
[NAGRODY W KONKURSIE GŁOSUJ NA IMPREZOWY MIKS 2015]
1. Nagrodami dla Zwycięzców są:

W części pierwszej (I-VIII etap: 02.01.2015 - 19.02.2015):
a) Zestaw 6 szklanek o wartości 9zł
b) Zestaw napojów: Pepsi (0,5L), 7UP (0,5L), Mirinda Pomarańczowa (0,5L), o łącznej wartości
3 zł.
Łączna wartość jednej nagrody to 12 zł oraz 1,3 zł nagrody pieniężnej.

W części drugiej (IX finałowy etap: 19.02.2015 -24.02.2015)
a)Słuchawki o wartości 70zł
b)Zestaw napojów: 2 x Pepsi (0,5L), 2 x 7UP (0,5L), 2 x Mirinda Pomarańczowa (0,5L), o
łącznej wartości 6 zł.
Łączna wartość jednej nagrody to 76zł oraz 8,50 zł nagrody pieniężnej.

2. Organizator, Digital One Consulting Sp. z o.o., przyzna każdemu Zwycięzcy wskazaną wyżej
nagrodę pieniężną, po uzyskaniu od niego niezbędnych danych, wysokości niezbędnej do
uiszczenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (11,11% wartości nagrody
rzeczowej). Nagroda ta nie zostanie Zwycięzcy wydana lecz zatrzymana przez Organizatora i
wpłacona przez niego, jako płatnika, do urzędu skarbowego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14
poz. 176 z późniejszymi zmianami).
3. Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
4. Żaden ze Zwycięzców nie może zrzec się praw do nagrody na rzecz osoby trzeciej.
5. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców nie później niż 30 dni roboczych po otrzymaniu od
zwycięzcy danych adresowych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w przypadku nieprzewidzianych
zdarzeń losowych, braku wystarczającej liczby zgłoszeń, lub usterek i błędów natury
technicznej niezależnych od Organizator.
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§7
[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z
2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Aplikacji, w tym Uczestników Konkursu,
jest Organizator - Digital One Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-349, przy ul.
Tymienieckiego 22/24). Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i
organizacja Konkursu, w tym rozdysponowanie nagród.
3. Skorzystanie z Aplikacji, w tym również przystąpienie do Konkursu, jest jednoznaczne z
wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu
przeprowadzenia i organizacji Konkursu.

§8
[ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA]
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn
leżących wyłącznie po stronie Zwycięzcy.
2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego
zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§9
[ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO]
1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności na adres Organizatora - Digital One Consulting Sp. z o.o. ul. ul.
Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź, z dopiskiem "Reklamacje – Imprezowy Miks 2015 –
konkurs www”. Reklamacje dotyczące danego etapu konkursu muszą być zgłoszone w
terminie do 14 dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od daty
rozstrzygnięcia danego etapu.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni roboczych
(decyduje data stempla pocztowego) od daty otrzymania reklamacji.
4. Reklamacje spóźnione (wniesione po terminie wskazanych w ust. 2 powyżej) lub nie
zawierające adresu zwrotnego nadawcy nie będą rozpatrywane.

§10
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora, oraz od 02.01.2015 roku na stronie
www.imprezowymiks2015.pl.
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2. Wskazane jest, aby skierowanie sprawy na drogę sądową nastąpiło po wyczerpaniu drogi
postępowania reklamacyjnego.
3. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.
Sporządzono w Łodzi w dniu: 02.01.2015 roku.

*Z dniem 07.01.2015r. nastąpiła zmiana treści §1 pkt 6: Konkurs składa się z dwóch części: 8 etapów
standardowych oraz ostatniego IX Etapu Finałowego i ich rozstrzygnięć. Czas trwania poszczególnych
etapów Konkursu:
Część pierwsza:
 Etap I: od dnia 02.01.2015 r. od godziny 10:00 do dnia 08.01.2015 r. do godziny 09:59 z
przerwą techniczną w dniu 07.01.2015 trwającą od godziny 10:00 do godziny 13:00
 Etap II: od dnia 08.01.2015 r. od godziny: 10:00 do dnia 14.01.2015 r. do godziny: 09:59
 Etap III: od dnia 14.01.2015 r. od godziny: 10:00 do dnia 20.01.2015 r. do godziny: 09:59
 Etap IV: od dnia 20.01.2015 r. od godziny: 10:00 do dnia 26.01.2015 r. do godziny: 09:59
 Etap V: od dnia 26.01.2015 r. od godziny: 10:00 do dnia 01.02.2015 r. do godziny: 09:59
 Etap VI: od dnia 01.02.2015 r. od godziny: 10:00 do dnia 07.02.2015 r. do godziny: 09:59
 Etap VII: od dnia 07.02.2015 r. od godziny: 10:00 do dnia 13.02.2015 r. do godziny: 09:59
 Etap VIII: od dnia 13.02.2015 r. od godziny: 10:00 do dnia 19.02.2015 r. do godziny: 09:59
Część druga:
 Etap IX finałowy: od dnia 19.02.2015 r. od godziny: 10:00 do dnia 24.02.2015 r. do
godziny: 09:59
** Z dniem 20.01.2015r. nastąpiła zmiana treści §5 pkt 4: Zwycięzcy zostaną także poinformowani za
pomocą poczty e-mail w ciągu 3 dni od wyłonienia zwycięzców.
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