Regulamin Konkursu niebalagankaxtesa
§1
Postanowienia ogólne
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Organizatorem i podmiotem odpowiedzialnym bezpośrednio za koordynację działań
związanych z przeprowadzeniem Konkursu niebalagankaxtesa (dalej „Konkurs”)
jest Tesa Tape Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gnieźnieńska 32, 61-021, o numerze
NIP 782-22-81-431, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000178666 (dalej „Organizator”).
Organizator odpowiedzialny jest za sprawowanie nadzoru nad całościowym
przebiegiem i przestrzeganiem przez uczestników poniższego Regulaminu i
warunków Konkursu.
Konkurs organizowany jest na zlecenie Tesa Tape Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Gnieźnieńska 32, 61-021, o numerze NIP 782-22-81-431, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem KRS 0000178666.
Konkurs trwa w terminie od 04.10.2017 do 12.10.2017 do godziny 23.59,
Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest
za pośrednictwem profilu na Instagramie https://www.instagram.com/niebalaganka/.
Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnikiem Konkursu może zostać
wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia
ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkuje na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Informacje o konkursie będą dostępne pod adresem internetowym: https://
www.instagram.com/niebalaganka/ oraz http://niebalaganka.pl/.
W Konkursie nie mogą brać udziału przedstawiciele i pracownicy Organizatora oraz
podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem
Konkursu oraz członkowie ich rodzin.
Przez członków rodziny, o których mowa w ustępie powyższym, rozumie się
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, krewnych i powinowatych drugiego
stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§2
Zasady Konkursu
1. Osoba chcąca wziąć udział w Konkursie ma za zadanie dodać zdjęcie na swoim
profilu na portalu Instagram, które pokazuje miejsce wymagające lepszej
organizacji. Osoba ta ma również oznaczyć je #niebalagankaxtesa oraz
@niebalaganka i @tesa_polska. Zgłoszone zdjęcie do Konkursu (oznaczone:
#niebalagankaxtesa oraz @niebalaganka i @tesa_polska) stanowi Pracę
Konkursową. Pod pojęciem Uczestnika należy rozumieć osobę, która zgłosiła Pracę
Konkursową do Konkursu. Każdy Uczestnik może zgłosić jedną Pracę Konkursową.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu Pracy
Konkursowej, która będzie naruszała prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie,
prawa do znaków towarowych, zawierać będzie treści sprzeczne z prawem,
naruszać będzie dobre imię Organizatora, będzie zawierała treści obraźliwe,
wulgarne, erotyczne lub w inny sposób naruszać będzie dobre obyczaje bądź też
zawierać będzie treści powszechnie uznane za naganne lub niedopuszczalne.
Organizator zastrzega sobie także możliwość wykluczenia z uczestnictwa
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w Konkursie Uczestnika, który dokonał zgłoszenia Pracy Konkursowej, która
została usunięta na podstawie poprzedniego zdania.
Po dokonaniu zgłoszenia jest ono weryfikowane pod względem zgodności z
niniejszym Regulaminem przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową,
której przewodniczyć będzie Pani Anna Legenza, autorka profilu na Instagramie
https://www.instagram.com/niebalaganka/ (zwaną dalej Komisją Konkursową).
Prace niezgodne z niniejszym Regulaminem nie będą brały udziału w Konkursie.
Spośród zgłoszonych Prac Konkursowych Komisja Konkursowa oceniając
kreatywność i oryginalność prac dokona wyboru czterech najlepszych w jej ocenie
prac.
Wyłonienie laureatów przez Komisję Konkursową nastąpi nie później niż do
15.10.2017 do godziny 20:00.
Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia
i nazwiska wraz z informacją o przyznaniu nagrody na stronach internetowych
wskazanych w § 1 ust. 6.
§3
Nagrody
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Nagrodami w Konkursie dla 4 autorów Prac Konkursowych, które zostaną uznane
za najciekawsze przez Komisję Konkursową, są:
- tesa® Regulowany gwóźdź samoprzylepny 1 kg, tapeta i tynk
- tesa® Haczyk samoprzylepny 1 kg, przezroczyste i szkło
- tesa® Regulowany gwóźdź samoprzylepny 3 kg, płytki i metal
- tesa® Śruba samoprzylepna okrągła 5 kg, cegła i kamień
Uczestnicy, którzy wygrali nagrody, zostaną o tym poinformowani przez Panią Annę
Legenzę poprzez umieszczenie jednoznacznego komentarza w głównym poście
związanym z Konkursem opublikowanym na profilu https://www.instagram.com/
niebalaganka/.
Po wyłonieniu Laureatów winni się oni skontaktować do dnia 22.10.2017 z Panią
Anną Legenzą poprzez adres e-mail: ania@niebalaganka.pl.
Uczestnicy, którzy skontaktują się z Organizatorem w sposób określony w ust. 3
zostaną poproszeni o wypełnienie i przesłanie w wiadomości zwrotnej na adres email ania@niebalaganka.pl w terminie 5 dni od dnia otrzymania prośby
oświadczenia potwierdzającego wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych Zwycięzcy Konkursu, zawierającego dane osobowe Zwycięzcy. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Ponadto Uczestnik zostanie poproszony o złożenie w terminie wskazanym w ust. 3
oświadczenia potwierdzającego, że jest autorem Pracy Konkursowej.
Prawo do odbioru Nagrody Uczestnik nabywa po przekazaniu Organizatorowi
oświadczeń wskazanych w § 3 ust. 4 oraz ust. 5.
Elementem każdej Nagrody jest dodatkowa suma pieniężna, która stanowi
równowartość zryczałtowanego podatku od osób fizycznych z tytułu uzyskania
nagrody.
Zgodnie z treścią art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. 1991 Nr 80
poz. 350 w wraz z późn. zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych przed
udostępnieniem Nagrody zwycięzca Konkursu obowiązany jest wpłacić
Organizatorowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu
uzyskania Nagrody w wysokości 10% wartości Nagrody. W związku z powyższym
przed wydaniem Nagrody Zwycięzcy kwota należnego podatku zostanie potrącona
z części nagrody stanowiącej dodatkową sumę pieniężną, o której mowa w ust. 8.
Dokonanie przez Uczestnika wpłaty kwoty zryczałtowanego podatku jest warunkiem
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wydania Nagrody. Organizator, działając na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych pobierze zryczałtowany podatek
dochodowy od osób fizycznych od dokonywanej wypłaty dodatkowej sumy
pieniężnej, o której mowa w ust. 7 Regulaminu.
W przypadku, w którym laureat nagrody nie spełnia warunków, o których mowa w §
3 ust. 3, ust. 4 i ust. 5, nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością
Organizatora.
Nagrody zostaną przesłane nagrodzonym Uczestnikom pocztą, a wysyłka zostanie
zrealizowana najpóźniej do dnia 31.10.2017.
Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody.
§4
Dane osobowe
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Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu
jest Tesa Tape Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gnieźnieńskiej 32, 61-021 Poznań.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji Konkursu.
Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania. Podanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu jest
dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego jego przeprowadzenia.
Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres
czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz
opracowywanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie
danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.).
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem,
to jest w związku z jego organizacją, w szczególności w celu komunikacji z
Uczestnikami oraz w celu przekazania nagród, przeprowadzaniem oraz
sprawozdawczością podatkową i księgową.

§5
Reklamacje
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Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące sposobu przebiegu Konkursu mogą
być składane najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora (ul. Gnieźnieńska 32,
61-021 Poznań), w formie pisemnej z dopiskiem: Konkurs niebalagankaxtesa –
REKLAMACJA. Reklamacje powinny zawierać oznaczenie Uczestnika, jego imię i
nazwisko, adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących
podstawę reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 21
dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym
wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia
reklamacji.

§6
Postanowienia końcowe
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Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest przez cały czas trwania
Konkursu na stronie internetowej http://niebalaganka.pl/, a także w siedzibie
Organizatora Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie
osób, które w związku z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z
prawem lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie
zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1
WZÓR OŚWIADCZENIA
PROTOKÓŁ POTWIERDZENIA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU „niebalagankaxtesa”
Dane uczestnika
Imię: .……………………………….…………….…………...……………………………..
Nazwisko: .…………………….………………..………………………………………….
Ulica, nr domu/mieszkania:
……………………………………………………………………………………………….………
Kod pocztowy, miejscowość:
…………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy:
…………………………………………………………………………………………………….
Niniejszym potwierdzam, że przed przystąpieniem do Konkursu zapoznałem/-am się
z postanowieniami regulaminu organizowanego przez Tesa Tape Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul.Gnieźnieńskiej 32, 61-021 Poznań, o numerze NIP 782-22-81-431, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –
Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000178666 Konkursu
pod nazwą „niebalagankaxtesa” i zaakceptowałem/-am jego postanowienia.
.…………………………………………………….
Podpis
Niniejszym potwierdzam wyrażenie zgody przeze mnie na opublikowanie mojego imienia i
nazwiska wraz z informacją o wygranej na stronie internetowej umieszczonej pod adresem: https://
www.instagram.com/niebalaganka/.
.…………………………………………………….
Podpis
Oświadczam, że jestem autorem/-ką zgłoszonej przez siebie Pracy Konkursowej.
…………………………………………………….
Podpis
Potwierdzam, że w chwili zgłoszenia do Konkursy byłem/-łam osobą pełnoletnią.
…………………………………………………….
Podpis
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Tesa Tape Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul.Gnieźnieńskiej 32, 61-021 Poznań, o numerze NIP 782-22-81-431, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –
Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000178666, zwaną
dalej Organizatorem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o Ochronie Danych Osobowych
(Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn.zm.). Dane wykorzystywane będą na potrzeby przeprowadzenia
Konkursu „niebalagankaxtesa” w szczególności w celu komunikacji ze mną oraz w celu
przekazania nagrody.
Moje dane osobowe podaję dobrowolnie, oświadczam, że zostałem/-łam poinformowany/-na
o przysługującym mi prawie wglądu moich danych oraz prawie ich zmiany.
…………………………………………………….
Podpis

