
REGULAMIN KONKURSU NA URODZINOWE HASŁO REKLAMOWE 
Z NAGRODĄ GŁÓWNĄ TELEWIZOR LED 55” 

 
MARKET BUDOWLANY - PSB MRÓWKA NASIELSK 

 
I. Postanowienia ogólne 
 
1.   Organizatorem Konkursu jest WIN-BUD H.E. WINNICCY DOM HANDLOWY "MAJSTER" 
sp. s. z siedzibą w Nasielsku przy ulicy Warszawskiej 67/69, NIP 531-14-78-456. 
2. Konkurs prowadzony będzie pod nazwą „KONKURS NA URODZINOWE HASŁO 
REKLAMOWE”. 
4.   Konkurs organizowany jest w dniach od 01.04.2019 do 27.04.2019 w markecie budowlanym PSB 
Mrówka Nasielsk, przy ulicy Warszawskiej 67/69. 
5.   Regulamin konkursu dostępny będzie w Punkcie Informacji w siedzibie firmy WIN-BUD przy ul. 
Warszawskiej  67/69 w Nasielsku oraz na stronie internetowej www.mrowkanasielsk.pl. 
 
II.  Zasady udziału w konkursie 
 
1. Konkurs  przeznaczony  jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną 
zdolność do czynności cywilno-prawnych. 
2. Konkurs prowadzony będzie w ramach sprzedaży premiowej na terenie sklepu PSB Mrówka Nasielsk 
w dniach 01.04.2019 -27.04.2019. 
3. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Przez przystąpienie do konkursu Uczestnicy akceptują 
zasady zawarte w niniejszym regulaminie. 
4. Uczestnictwo w konkursie polega na dokonaniu jednorazowego zakupu za min. 100 zł i 
ułożeniu hasła (sloganu) reklamowego PSB Mrówki Nasielsk. Wypełniony kupon, zawierający 
hasło reklamowe, wraz z imieniem i nazwiskiem, numerem paragonu/faktury i nr telefonu 
osoby zgłaszającej się do konkursu, Uczestnik Konkursu powinien wrzucić do urny 
konkursowej znajdującej się w Punkcie Informacji na terenie sklepu.  
Wypełniony kupon i wrzucenie go do urny jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na: 
a) udział w konkursie 
b) na przekazanie praw autorskich do hasła Organizatorowi Konkursu. 
5. Uczestnik biorący udział w konkursie zobowiązany jest do zachowania paragonu/faktury biorącego 
udział w Konkursie.  
6. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, każdorazowo spełniając 
warunki określone w pkt 4 i 5. Dowód zakupu spełniający warunki określone w pkt 4  uprawnia do 
dokonania tylko jednego zgłoszenia. 
7. Zgłoszenie hasła do konkursu jest jednoznaczne z zapewnieniem, że Uczestnikowi przysługują prawa 
autorskie do zgłoszonego hasła. Uczestnik ponosi odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku 
roszczeń osób trzecich dotyczących zgłoszonego hasła. 
8. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) 
9. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, najbliżsi członkowie ich rodzin ani 
osobami fizycznymi świadczącymi pracę, usługi na rzecz Organizatora. 
  
III. Nagrody i zasady ich przyznania 
 
1. Nagrodami w Konkursie jest nagroda główna – telewizor LED 55” oraz rower miejski, odkurzacz 
bezprzewodowy i 30 000 punktów Payback. 
2. Nagrody w Konkursie ufundował Organizator Konkursu. 



3. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora spośród wszystkich haseł biorących udział w 
konkursie wybierze czterech Zwycięzców. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają 
zaskarżeniu. 
4. Dokonując wyboru Organizator kieruje się kryteriami takimi jak: kreatywność, wartość artystyczna, 
oryginalność, zgodność z zadaniem konkursowym. 
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o wygranej w terminie do 7 dni od dnia 
zakończenia Konkursu. 
6. Uczestnicy Konkursu na prośbę Organizatora zobowiązani są do przedstawienia paragonu/faktury - 
dowodu zakupu uprawniającego do brania udziału w Konkursie. 
7. Przekazanie nagród odbędzie się niezwłocznie w dniu i o godzinie ustalonej pomiędzy 
Organizatorem a Zwycięzcami, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. 
8. Z chwilą przekazania nagrody Uczestnik przenosi na rzecz Organizatora majątkowe prawa autorskie 
do nagrodzonego hasła w celu umieszczenia tego hasła w materiałach promocyjno-reklamowych (w 
formie elektronicznej i drukowanej) dystrybuowanych na potrzeby marketingowe Organizatora. 
9. Nagrody nie mogą zostać zamienione na ich równowartość pieniężną. 
10. W przypadku niemożności skontaktowania się ze Zwycięzcą lub jego rezygnacją z nagrody traci on 
prawo do otrzymania nagrody. Komisja Konkursowa w powyższej sytuacji wyłoni kolejnego Zwycięzcę 
Konkursu zachowując kryteria Konkursu. 
11.  Dane osobowe Uczestników Konkursu Organizator wykorzysta jedynie do celów Konkursu i nie 
będzie ich przetwarzał w jakikolwiek inny sposób. Podanie danych i wyrażenie zgody przez Uczestnika 
na przetwarzanie danych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie. Administratorem danych 
osobowych jest Organizator. 
12. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisu                
Kodeksu Cywilnego. 
14. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.                 
15. Otrzymane nagrody nie podlegają reklamacji. 
16. Podatek zryczałtowany 10% od nagrody zostanie odprowadzony przez Organizatora na konto 
właściwego Urzędu Skarbowego, w związku z powyższym, na zwycięzcy nie ciążą żadne inne obowiązki 
podatkowe związane z otrzymaniem nagrody.  
 
 


