REGULAMIN KONKURSU „PEPSI TICKET HUNT”
§1
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1.
Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem, zwanym dalej
"Regulaminem", oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.
2.
Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia
19.11.2009 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 612 i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i
rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3.
Organizatorem Konkursu jest spółka Deloitte Digital 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
0000332555, NIP 7252003929, REGON 100699592, kapitał zakładowy 52.500,00 złotych, (dalej
również: „Organizator”).
4.
Fundatorem nagród w Konkursie jest spółka Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie 03-801, ul. Zamoyskiego 24/26 wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS: 0000097597 (dalej również: „Fundator”).
5.
Konkurs trwać będzie od godziny 11:00 do godziny 18:00:, w dniu 2.05.2016 r na przystanku
komunikacji miejskiej w Gdyni, na którym widoczna będzie wizualizacja Komentatora sportowego
prowadzącego Konkurs na żywo.
6.

Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 02.05.2016 r w Gdyni.

7.
Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i 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 określonych w Regulaminie, spowoduje nieważność
zgłoszenia.
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:
a) wyłącznie osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które
ukończyły 18. rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
wyraziły zgodę na wykorzystanie wizerunku zarejestrowanego przez podmioty
działające na zlecenie Organizatora w czasie trwania Konkursu oraz w przypadku
otrzymania nagrody w czasie wyjazdu na finał Ligi Mistrzów UEFA fundowanego
przez Fundatora. Wykorzystanie wizerunku przez Organizatora i Fundatora
obejmuje stronę marki Pepsi, środki masowego przekazu, takich jak serwis:
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www.facebook.com/PEPSIpl lub serwis https://www.instagram.com/pepsi_pl/
przez okres 1 roku od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
4.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, 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. Pisemne oświadczenie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego treść
oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu takich jak: imię
i nazwisko oraz dane teleadresowe, numer telefonu, adres email i numer dowodu osobistego, oraz
na wykorzystanie i publikację jego imienia, nazwiska, oraz wizerunku zarejestrowanego przez
podmioty działające na zlecenie Organizatora w czasie trwania Konkursu oraz w przypadku
otrzymania nagrody - w czasie wyjazdu na finał Ligi Mistrzów UEFA fundowanego przez Fundatora.
Wykorzystanie wizerunku przez Organizatora i Fundatora obejmuje stronę marki Pepsi, środki
masowego przekazu, takie jak https://www.youtube.com/user/orzezwiajswiat,
serwis:
www.facebook.com/PEPSIpl lub serwis https://www.instagram.com/pepsi_pl/ przez okres 1 roku od
daty rozstrzygnięcia Konkursu. Wzór oświadczenia osób stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§3
[ZASADY KONKURSU „PEPSI TICKET HUNT“]
1.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy:

Etap 1 – zadaniem uczestnika jest odpowiedź na pytanie zadane przez Komentatora.
Po poprawnym udzieleniu przez uczestnika odpowiedzi na pytanie zadane przez Komentatora w Etapie
1, uczestnik przechodzi do Etapu 2.
Etap 2 - zadaniem uczestnika będzie występ – komentowanie otoczenia w sposób nawiązujący do
komentowania meczów piłki nożnej. Występ ograniczony jest do 60 sekund od momentu
wyznaczonego przez Organizatora.
2.
Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, które według Jury najlepiej skomentują otoczenie w
sposób nawiązujący do komentowania meczów piłki nożnej.
3.

Występ nie może zawierać treści:
a. zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;
b. nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość,
przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażające uczucia religijne lub
bezwyznaniowość;
c. godzących w dobra osobiste Organizatora, Koordynatora, markę Pepsi lub
jakichkolwiek innych osób trzecich;
d. naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie
lub prawa pokrewne;
e. naruszających prawo do wizerunku osób trzecich;
f. promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;
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g. promujących produkty lub usługi inne, niż oferowane przez markę Pepsi;
h. zawierających antyreklamę marki Pepsi lub Koordynatora,
i. sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.
4.
Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji lub przerwania Występu nie
spełniającego lub naruszającego postanowienia Regulaminu, w tym także § 3 ust. 3Zakup
jakiegokolwiek produktu oferowanego przez Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. nie jest
warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
5.

Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

§4
[ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU “PEPSI TICKET HUNT“]
1.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie wskazanym w § 1 ust. 6.

2.
Zwycięzcami konkursu zostaną 3 osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie
konkursowe oraz według subiektywnej oceny jury złożonego z przedstawicieli Organizatora najlepiej
skomentują otoczenie w sposób nawiązujący do komentowania meczów piłki nożnej. O wyborze
Zwycięzców zdecyduje Jury, w skład którego wchodzi Organizator oraz Komentator. O wyborze
Zwycięzców będzie również decydowała kreatywność, pomysłowość oraz oryginalność występu.
Konkurs ma charakter artystyczny.
3.
Imiona i nazwiska
Zwycięzców mogą zostać ogłoszone w serwisie Facebook
www.facebook.com/PEPSIpl i w serwisie https://www.instagram.com/pepsi_pl/.
4.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych
lub adresowych przez Uczestnika Konkursu. 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.
5.
Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród jeśli liczba zgłoszeń nie będzie
wystarczająca.

§5
[NAGRODY W KONKURSIE „ PEPSI TICKET HUNT“]
1. Nagrodami dla każdego z 3 Zwycięzców jest voucher na udział w zorganizowanym wyjeździe
na finał Ligi Mistrzów w terminie 27-29.05.2016 r.
W skład nagrody wchodzą:
a. 2 bilety na finał Ligii Mistrzów dla Zwycięzcy i jego osoby towarzyszącej
b. 2 noclegi w 3* hotelu dla Zwycięzcy i jego osoby towarzyszącej
c. Przelot dla Zwycięzcy oraz jego osoby towarzyszącej
d. Transfery z lotniska dla Zwycięzcy i jego osoby towarzyszącej
e. Welcome Gift
f. Nocleg dla Zwycięzcy oraz jego osoby towarzyszącej
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2. Łączny koszt nagrody wynosi 13 000 zł brutto.
Dla 20 uczestników wybranych przez Jury przewidziane są nagrody dodatkowe:
a) napój Pepsi o pojemności 330 ml o koszcie 2 zł brutto
3. Organizator nie zapewnia:
a. wyżywienia w trakcie podróży i pobytu,
b. ubezpieczenia w trakcie podróży i pobytu.
4. Fundator Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. przyzna każdemu Zwycięzcy
dodatkową nagrodę pieniężną, w wysokości niezbędnej do uiszczenia należnego podatku
dochodowego od osób fizycznych (11,11% wartości nagrody rzeczowej). Nagroda ta nie
zostanie Zwycięzcy wydana, lecz zatrzymana przez Fundatora 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 2012 r. poz. 361 z późniejszymi
zmianami).
5. Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
6. Żaden ze Zwycięzców nie może zrzec się praw do nagrody na rzecz osoby trzeciej.
7. W przypadku zrzeczenia się nagrody przez Zwycięzców, Organizator nie ma obowiązku
przyznania jej innemu Uczestnikowi.

§6
[WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA]
1. W zakresie, w jakim Występ stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik
udziela Organizatorowi oraz Fundatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Występu na
potrzeby przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców. W odniesieniu do nagrodzonych
Występów licencja obejmuje również rozpowszechnianie nagrodzonego Występu na stronie
stronie
marki
Pepsi,
w
środkach
masowego
przekazu,
takich
jak
https://www.youtube.com/user/orzezwiajswiat, serwis: www.facebook.com/PEPSIpl lub serwis
https://www.instagram.com/pepsi_pl/ przez okres 1 roku od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora i Fundatora na potrzeby przeprowadzenia
Konkursu i wyłonienia Zwycięzców. W odniesieniu do nagrodzonych, zezwolenie obejmuje
również rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w nagraniu na Stronie www Konkursu,
stronie marki Pepsi, stronach (profilach) marki Pepsi, w środkach masowego przekazu, takich jak
https://www.youtube.com/user/orzezwiajswiatserwis: www.facebook.com/PEPSIpl lub serwis
https://www.instagram.com/pepsi_pl/ przez okres 1 roku od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
3. Licencja i zezwolenie, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obejmuje zwielokrotnianie techniką
cyfrową oraz rozpowszechnianie nagrania w taki sposób, by każdy miał dostęp do Występu w
miejscu i czasie przez siebie wybranym (rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci Internet).
Licencja udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych oraz z prawem udzielania sublicencji. Z tytułu
udzielenia licencji, o której mowa powyżej, Uczestnikowi nie przysługuje świadczenie inne, niż
ewentualna nagroda w Konkursie.
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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 2014 r, poz. 1182) oraz ustawą z dnia 18
lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).
2.
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, jest Organizator – Deloitte
Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-349, przy ul. Tymienieckiego 22/24). Celem zbierania danych
osobowych jest wyłącznie przeprowadzenie i organizacja Konkursu, w tym wydanie nagród i
przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego.
3.
Pisemne oświadczenie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował
jego treść oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu takich
jak: imię i nazwisko oraz dane teleadresowe, numer telefonu, adres email i numer dowodu osobistego.
W odniesieniu do Zwycięzców dodatkowo przetwarzane będą takie dane jak: adres zamieszkania, tj. (
miasto, kod, nazwa ulicy i numer domu/mieszkania), adres email oraz numer telefonu.
4.
Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagrody.
Organizator i Fundator zastrzegają sobie prawo własności zwycięskich zgłoszeń konkursowych oraz
prawo do podania ich do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu, takich jak
https://www.youtube.com/user/orzezwiajswiat, serwis: www.facebook.com/PEPSIpl lub serwis
https://www.instagram.com/pepsi_pl/ wraz z danymi Zwycięzców, tj. imieniem i nazwiskiem).
Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tego tytułu.

§8
[ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA]
1.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania nagrody z przyczyn
leżących wyłącznie po stronie Zwycięzcy Konkursu.
2.
Uczestnik ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność w wypadku, gdy jego występ będzie
naruszał prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3.
Również w wypadku wykorzystania treści naruszających prawo lub prawa osób trzecich,
odpowiedzialność ponosi Uczestnik.

§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 – Deloitte Digital Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 22/24, 90349 Łódź, z dopiskiem "Reklamacje – PEPSI TICKET HUNT”. Reklamacje dotyczące Konkursu muszą być
zgłoszone w terminie do 10 dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od daty
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rozstrzygnięcia Konkursu, zaś dotyczące wydanych nagród w ciągu 3 dni kalendarzowych (decyduje
data stempla pocztowego) od daty doręczenia nagrody.
3.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych 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 w serwisie pepsi.pl/
2. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.
Sporządzono w Łodzi w dniu: 29.04.2016 roku.
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