Regulamin konkursu „Ogól naczelnego z Wilkinsonem”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Ogól naczelnego z Wilkinsonem”, zwanego dalej
„Konkursem” jest dobreprogramy sp. z o. o. z siedzibą: 50-365 Wrocław, pl. Grunwaldzki 23,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000462650, kapitał zakładowy
100 000,00 zł, zwana dalej "Organizatorem", właściciel portalu działającego pod adresem
internetowym https://www.dobreprogramy.pl, zwanego dalej „Portalem”.
2. Konkurs organizowany jest we współpracy i na zlecenie: studio PRowokacja Agnieszka
Burzyńska, 90-135 Łódź, ul. Narutowicza 34, nr NIP: 7712361488, zwana dalej „Partnerem”.
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Edgewell Personal Care Poland sp. z o.o. z siedzibą:
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod
nr KRS 0000523580, nr NIP: 5272720567, zwana dalej „Fundatorem”.
4. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem Portalu.
5. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem", jest wiążący Uczestników, reguluje zasady
i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników
Konkursu. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie
materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
§2
Przedmiot i zasady przeprowadzenia Konkursu
1. Udział w Konkursie przeprowadzanym za pośrednictwem Portalu oznacza zgodę uczestnika
Konkursu na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Szczegółowe
informacje na temat Konkursu znajdują się na Portalu, na stronie internetowej pod adresem
https://www.dobreprogramy.pl/Ogol-naczelnego-Wrzucamy-na-luz-z-Wilkinson-HydroConnect-5,News,82568.html.
2. Uczestnikiem Konkursu organizowanego za pośrednictwem Portalu może być każda osoba
będąca zarejestrowanym użytkownikiem Portalu posiadającym miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem: pracowników Organizatora, Fundatora
i Partnera oraz członków ich organów zarządzających, podmiotów i ich pracowników
współpracujących z nimi przy organizowaniu Konkursu, jak również członków najbliższych
rodzin wymienionych osób, to jest małżonków, krewnych i powinowatych w linii prostej
(np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobionych lub przysposabiających, a także
rodzeństwa.
3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
4. W celu zagwarantowania poprawnego działania Konkursu, do wzięcia udziału wymagane jest
włączenie obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.
5. Konkurs rozpoczyna się 17 sierpnia 2017 r. i potrwa do 23 sierpnia 2017 r. do końca dnia.
6. W trakcie trwania Konkursu na wybranych stronach portalu, w losowych miejscach, pojawiać
się będą grafiki przedstawiające maszynki do golenia Wilkinson.
7. Konkurs polega na jak najszybszym znalezieniu 10 maszynek, które będą pojawiać się
w portalu.
8. Aby wziąć udział w konkursie należy, będąc zalogowanym w Portalu, kliknąć w znalezioną
grafikę maszynki, co będzie zaliczone jako pierwsze kliknięcie konkursowe w danym dniu.
9. W momencie pierwszego kliknięcia uruchamiany jest zegar, który mierzy czas danego
Uczestnika, a użytkownik może przystąpić do poszukiwania kolejnych maszynek.

10. Po znalezieniu dziesiątej maszynki zegar jest zatrzymywany, a odmierzony czas jest zapisywany
na koncie Uczestnika jako jego wynik w danym dniu.
11. Każdego dnia budowany jest oddzielny ranking Uczestników, według czasu znalezienia
dziesięciu maszynek, w kolejności od osoby, która dokonała tego najszybciej. Ranking dostępny
jest w portalu w czasie rzeczywistym, również w ciągu dnia, na stronie
https://www.dobreprogramy.pl/WilkinsonRanking.html i w zakresie tego dnia staje się
ostateczny następnego dnia po północy.
12. Prawidłowe wykonanie czynności określonych w pkt. 6-10 i w terminie wskazanym w pkt. 5,
z zastrzeżeniem pkt. 11, skutkuje przyjęciem zgłoszenia do Konkursu w danym dniu.
13. Każdy Uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia w każdym dniu trwania Konkursu, ale
zgłoszenia laureatów Konkursu z poprzednich dni nie będą brane pod uwagę.
§4
Nagrody
1. Każdego dnia, po ostatecznym zamknięciu rankingu zgodnie z § 3 pkt. 10, wyłanianych jest 100
laureatów Konkursu. Łącznie po siedmiu dniach Konkursu wyłonionych zostanie 700
laureatów.
2. Uczestnik w trakcie trwania Konkursu może zostać laureatem tylko raz i zdobyć tylko jedną
nagrodę.
3. Każdy laureat otrzyma nagrodę w postaci maszynki Wilkinson Sword Hydro Connect 5
o wartości ok. 40 zł brutto.
4. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 sierpnia 2017 r., a lista zwycięzców, o których
mowa w pkt 1, zostanie opublikowana w Portalu.
5. Laureaci Konkursu zostaną również poinformowani poprzez wiadomość przesłaną na ich adres
e-mail podany podczas rejestracji w Portalu, wraz ze wskazaniem ewentualnych dalszych
czynności organizacyjnych koniecznych do odbioru nagrody.
6. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
7. Wartość nagród nie przekracza kwot objętych zwolnieniem przedmiotowym od podatku
dochodowego od osób fizycznych zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350).
§5
Przekazanie nagród
1. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o przyznaniu nagrody, powinien podać Organizatorowi
dane adresowe do wysyłki nagrody, zgodnie z instrukcjami przesłanymi w informacji przesłanej
e-mailem przez Organizatora.
2. Organizator przy udziale Partnera wyda nagrody rzeczowe za pośrednictwem firmy kurierskiej
do 21 dni roboczych od momentu przesłania informacji, o których mowa w pkt. 1.
3. W przypadku braku kontaktu z laureatem w ciągu 7 dni od momentu poinformowania
o przyznaniu nagrody, jego nagroda przechodzi na kolejną nie nagrodzoną osobę w rankingu
tego dnia, w którym laureat uzyskał prawo do nagrody. Przepisy § 4 pkt. 4 oraz § 5 pkt. 1-2
stosuje się wówczas odpowiednio. Jeśli sytuacja opisana w niniejszym punkcie powtórzy się,
prawo do nagrody wygasa.

§6
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu,
a wykorzystywanych jedynie doraźnie dla celów Konkursu, jest Organizator tj. dobreprogramy
Sp. z o. o. z siedzibą: 50-365 Wrocław, pl. Grunwaldzki 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod
nr KRS 0000462650, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, który uprawniony jest do powierzenia
przetwarzania danych osobowych Partnerowi, jednak wyłącznie w zakresie imienia
i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu, oraz wyłącznie w celu wydania nagród.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182
z późn. zm.).
3. Dane osobowe będą̨ przetwarzane doraźnie, tj. wyłącznie w celach związanych przedmiotowo
z Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją Konkursu, przekazania informacji o wygranej
i wydania nagród, rozliczeń́ z urzędem skarbowym, prowadzenia sprawozdawczości
finansowej oraz zamieszczeniem listy zwycięzców Konkursu na Portalu, a także zostaną̨
niezwłocznie usunięte.
4. Podanie Organizatorowi danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do
realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostepniającym
dane osobowe przysługują̨ prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania
usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.
§7
Reklamacje
1. Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu mogą̨ być ́ składane przez Uczestników do 7 dni od
dnia opublikowania listy laureatów, na adres e-mail redakcja@dobreprogramy.pl.
2. Reklamacje wpływające po terminie określonym w pkt. 1 nie będą̨ rozpatrywane.
3. Reklamacje winny wskazywać́ dane wnoszącego reklamację (imię,̨ nazwisko, adres e-mail,
adres korespondencyjny), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie
oczekiwanego sposobu jej załatwienia.
4. Skutecznie złożone reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania
reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia
reklamacji na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
§8
Zmiany regulaminu
1. Postanowienia Regulaminu mogą̨ być ́ zmieniane przez Organizatora, bez podawania przyczyn.
Zmiany będą̨ publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w Portalu.
2. Zmiany Regulaminu nie mogą̨ następować ́ na niekorzyść ́ dotychczasowych Uczestników
Konkursu.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu bez
podania przyczyny.
§9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny w Portalu przez cały okres trwania Konkursu.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień́ Uczestników

Konkursu, Organizatora i Fundatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień́
niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć́ między Organizatorem a Uczestnikami konkursu będą ̨
rozpatrywane przez sad powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

Wrocław, 16 sierpnia 2017 r.

