REGULAMIN KONKURSU „PRZEŚWIĘTA PEPSI”
§1
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Aplikacja konkursowa „PRZEświęta Pepsi” jest dostępna za pośrednictwem strony marki
Pepsi pod adresem: www.przeswieta.pl oraz www.pepsi.pl/przeswieta.pl
2. Konkurs odbywać się będzie 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 strony www oraz 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 dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS 332555, NIP 7252003929, REGON
100699592, kapitał zakładowy 52.500,00 złotych, (dalej również: „Organizator”).
5. Fundatorem nagród w Konkursie jest spółka Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (00-961), ul. Fort Wola 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział
Gospodarczy - KRS pod numerem KRS 97597, NIP 5260210530, REGON 012610700, kapitał
zakładowy 209.411.162,00 złotych (dalej również: „Fundator”).
6. Strona www dostępna jest od dnia 3.11.2014 roku, przy czym Konkurs trwa od dnia
17.11.2014 roku od godz. 10:00 do dnia 7.12.2014 roku do godz. 14:59 (dalej również: „Okres
Trwania Konkursu”). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.12.2014. Po zakończeniu Konkursu,
strona www będzie nadal dostępna przez czas nieokreślony.
7. Konkurs składa się z 2 części. Pierwsza Część składa się z 3 etapów oraz ich rozstrzygnięć. Czas
trwania poszczególnych Etapów i rozstrzygnięć Konkursu w pierwszej Części jest następujący:
 Etap I: od dnia 17.11.2014 r. od godziny 10:00 do dnia 24.11.2014 r. do godziny 9:59.
Rozstrzygnięcie pierwszego etapu nastąpi dnia 26.11.2014 r.
 Etap 2: od dnia 24.11.2014 r. od godziny 10:00 do dnia 1.12.2014 r. do godz. 9:59.
Rozstrzygnięcie drugiego etapu nastąpi dnia 3.12.2014 r.
 Etap 3: od dnia 1.12.2014 r. od godziny 10:00 do dnia 7.12.2014 r. do godz. 14:59.
Rozstrzygnięcie trzeciego etapu nastąpi dnia 10.12.204 r.
8. Konkurs adresowany jest wyłącznie do obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających
miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§2
[UCZESTNICY KONKURSU]
1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność.
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2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa
poniżej oraz w § 3 (dalej również: "Uczestnik").
3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej 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 ani Fundatora 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 oraz wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na
potrzeby przeprowadzenia i organizacji Konkursu.

§3
[ZASADY KONKURSU PRZEŚWIĘTA PEPSI]
1. W Konkursie można wziąć udział za pośrednictwem strony www.pepsi.pl/przeswieta.pl i
www.przeswieta.pl
2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi:


stworzyć rymowane PRZEżyczenia z wykorzystaniem obowiązkowego słowa, które
będzie podane na stronie konkursowej (co tydzień nowe słowo: PRZEświęta,
PRZEprezent, PRZEsmak). Życzenia muszą składać się z czterech wersów,



wypełnić formularz z danymi osobowymi i wysłać swoją pracę konkursową za
pomocą aplikacji konkursowej dostępnej na stronie www, wciskając odpowiedni
przycisk na stronie.

3. Konkurs składa się z 2 Części. W pierwszej Części Uczestnicy mogą zgłaszać swoje
PRZEżyczenia. We wskazanych terminach w § 1 ust. 7 Regulaminu po zakończeniu każdego
Etapu pierwszej Części Komisja Konkursowa w składzie: przedstawiciel Pepsi-Cola General
Bottlers Poland Sp. z o.o. (Junior Brand Manager) oraz dwóch przedstawicieli Organizatora Digital One Consulting Sp. z o.o. wskaże po 3 najlepsze w każdym Etapie w swojej ocenie
PRZEżyczenia, biorąc pod uwagę postanowienia § 4 ust. 3 Regulaminu. W drugiej Części ww.
Komisja Konkursowa wybierze 3 najlepsze PRZEżyczenia z 9 wcześniej wybranych (1 z
każdego tygodnia) i PRZEżyczenia zostaną nagrane w stylu kinetic typography wideo. Wideo
będzie dostępne na stronie od 15 grudnia 2014.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie publikowania pracy konkursowej, jeśli propozycja
będzie zawierać niecenzuralne treści, obrażać uczucia religijne lub naruszać obowiązujące
prawo lub powszechne normy i zasady współżycia społecznego. Organizator zastrzega sobie
prawo do usunięcia prac konkursowych, które w subiektywnej ocenie Organizatora, będą
charakteryzowały się wyjątkowo niskim poziomem kreatywności.
5. Przez cały Okres Trwania Konkursu Uczestnik może wielokrotnie dodawać swoje zgłoszenia w
Konkursie, ale może wygrać tylko jedną nagrodę w pierwszej Części i maksymalnie jedną
nagrodę w drugiej Części.
6. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie, w
przypadku zwycięstwa, imienia i pierwszej litery nazwiska Uczestnika, na stronie marki Pepsi
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w serwisie Facebook: www.facebook.com/PEPSIpl, oraz na stronie www.pepsi.pl/przeswieta i
www.przeswieta.pl.

§4
[ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PRZEŚWIĘTA PEPSI]
1. Rozstrzygnięcie pierwszej Części Konkursu nastąpi w terminach wskazanych w § 1 ust. 7.
Rozstrzygnięcie drugiej Części Konkursu nastąpi do dnia 15 grudnia 2014 .
2. W pierwszej Części Konkursu, decyzją Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora,
zostanie wyłonionych 9 Zwycięzców (dalej również: „Zwycięzcy”) – po 3 z każdego Etapu
pierwszej Części. W drugiej Części Konkursu wyłonionych zostanie 3 Zwycięzców Głównych
(dalej również: „Zwycięzcy Główni”) – po jednym spośród trzech wybranych w każdym Etapie
pierwszej Części. Wyłonienie Zwycięzców Głównych odbędzie się na podstawie decyzji
Komisji Konkursowej.
3. Przy wyborze Zwycięzców w pierwszej i drugiej Części Konkursu, Komisja będzie kierować się
subiektywną oceną kreatywności, oryginalności, dopasowania stworzonego dzieła do
charakteru marki Pepsi oraz zgodnością z wymaganiami przedstawionymi w niniejszym
Regulaminie.
4. Imiona i pierwsza litera nazwiska Zwycięzców oraz Zwycięzców Głównych zostaną ogłoszone
na stronie www.pepsi.pl/przeswieta i www.przeswieta.pl. Zwycięzcy zostaną także
poinformowani za pomocą poczty e-mail w ciągu 2 dni od wyłonienia Zwycięzców. Zwycięzcy
zobowiązani są odpowiedzieć na przesłaną wiadomość przesyłając wymagane dane i
dokumenty w terminie 2 dni roboczych od dnia wysłania wiadomości.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Uczestników skrzynki
mailowej osobom trzecim.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie w odpowiedzi na wiadomość
informującą o zwycięstwie, nieprawidłowych danych osobowych lub adresowych przez
Uczestnika Konkursu. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcami z
tego powodu, Organizator 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.
7. Zwycięzca traci prawo do nagrody jeżeli nie poda danych osobowych i danych adresowych
potrzebnych do prawidłowego wydania nagrody i rozliczenia podatku dochodowego.
Organizator nie ma obowiązku przyznania nagrody kolejnym osobom.

§5
[NAGRODY W KONKURSIE PRZEŚWIĘTA PEPSI]
1. Nagrodami dla Zwycięzców w pierwszym etapie jest:
a. Papier do pakowania z PRZEżyczeniami o rozmiarze 70cmx250cm
b. PRZEsłuchawki Pepsi marki Philips
c. 12 butelekPepsi Regular 0.5l.
Łączna wartość jednej nagrody to 151 zł oraz 17 zł nagrody pieniężnej.
2. Nagrodami dla Zwycięzców Głównych w drugim etapie jest:
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a) Przygotowanie i opublikowanie wideo z PRZEżyczeniami .
Łączna wartość jednej nagrody to 1.000 zł oraz 111 zł nagrody pieniężnej.

3. Organizator, Digital One Consulting Sp. z o.o., przyzna każdemu Zwycięzcy dodatkową
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).
4. Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
5. Żaden ze Zwycięzców nie może zrzec się praw do nagrody na rzecz osoby trzeciej.
6. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców nie później niż 30 dni roboczych po otrzymaniu od
zwycięzcy danych adresowych.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród lub ich części w przypadku
nieprzewidzianych zdarzeń losowych, braku wystarczającej liczby zgłoszeń, lub usterek i
błędów natury technicznej niezależnych od Organizatora, a także, jeśli zgłoszenia konkursowe
Uczestników, w ocenie Organizatora, będą niezgodne z wymaganiami przedstawionymi w
Regulaminie.
8. W przypadku zrzeczenia się nagrody przez Zwycięzców, Organizator nie ma obowiązku
przyznania jej innemu Uczestnikowi.

§6
[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 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. Przed wysłaniem zgłoszenia konkursowego w Aplikacji konkursowej, Uczestnik konkursu jest
proszony o wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu
przeprowadzenia i organizacji Konkursu.
4. Organizator i Fundator zastrzegają sobie prawo własności i modyfikacji wszystkich zgłoszeń
konkursowych oraz prawo do podania ich do publicznej wiadomości we wszystkich środkach
masowego przekazu ze szczególnym uwzględnieniem środków masowego przekazu takich jak
telewizja, strony: www.facebook.com/PEPSIpl, www.youtube.com/orzezwiajswiat oraz
www.pepsi.pl/przeswieta i www.przeswieta.pl wraz z danymi Zwycięzcy, tj. imieniem i
pierwszą literą nazwiska oraz miejscem zamieszkania (nazwą miasta lub miejscowości).
Zwycięzcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tego tytułu. Zwycięzca zobowiązuje się
do przekazania Fundatorowi w formie pisemnego oświadczenia prawa do wykorzystania
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swojego zgłoszenia bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu na wskazanych wyżej
polach. Przesłanie pisemnego oświadczenia w terminie do trzech dni po wysłaniu informacji
o zwycięstwie przez Organizatora jest warunkiem wydania nagród.

§7
[ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA]
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn
leżących wyłącznie po stronie Zwycięzcy.
2. W wypadku umieszczenia treści naruszających prawo lub prawa osób trzecich,
odpowiedzialność ponosi Uczestnik.

§8
[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.
Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź, z dopiskiem "Reklamacje – Pepsi XMAS–konkurs www”.
Reklamacje dotyczące danego etapu konkursu muszą być zgłoszone w terminie do 7 dni
kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od daty rozstrzygnięcia konkursu.
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.

§9
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz – od 17.11.2014 roku – na
stronie www.pepsi.pl/przeswieta.pl i www.przeswieta.pl.
2. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.
Sporządzono w Łodzi w dniu: 17.11.2014 roku.
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