REGULAMIN KONKURSU
„Familijne Wieczory Filmowe 2022“

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Familijne Wieczory Filmowe 2022” („Konkurs”) jest
Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Długosza 2, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358945, NIP: 6312613997, Regon:
241636501 zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Colian Sp. Z o.o. z siedzibą w Opatówku (62-860),
przy ul. Zdrojowej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269526, NIP
618-204-52-00, REGON 300446241, o kapitale zakładowym 871.156.000,00 PLN zł
wpłaconym w całości ( „Zleceniodawca” lub “Fundator”).
3. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem serwisu www.familijne.pl ( „Serwis”
lub „Strona”)
4. Niniejszy regulamin ( „Regulamin") reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie,
prawa i obowiązki Organizatora, Fundatora oraz uczestników Konkursu.
5. Przed przystąpieniem do Konkursu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja treści Regulaminu.
6. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem
www.familijne.pl
7. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
8. Konkurs trwa od dnia 17.01.2022 do dnia 31.03.2022 („Czas trwania konkursu”).
9. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

§2
Uczestnicy
1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być osoby fizyczne
zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18 lat.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora i Fundatora. Organizator nie ma
obowiązku weryfikacji tej kwestii dla każdego Uczestnika. Organizator może odmówić
przyznania nagrody, jeśli na jakimkolwiek etapie okaże się, że powyższy zakaz został
naruszony.
3. Organizator ma prawo w dowolnym momencie wykluczyć z Konkursu każdą osobę, która nie
spełnia warunków określonych w Regulaminie przy przystąpieniu do Konkursu lub w Czasie
trwania Konkursu, w tym pozbawić taką osobę prawa do nagrody w Konkursie.

§3
Wymagania dotyczące udziału
1. Podczas Konkursu Uczestnicy biorą udział w aktywacji dostępnej w zakresie Serwisu.

2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnicy zobowiązani są:
A. zakupić w okresie od 17.01.2022 do 31.03.2022 w dowolnej konfiguracji minimum dwa
opakowania wafli Familijne (lista produktów biorących udział w Konkursie stanowi załącznik
nr 1 do Regulaminu) i zachować paragon („Paragon”)
B. wejść na Stronę,
C. odpowiedzieć na pytania konkursowe: „Napisz jaka jest Twoja ulubiona filmowa scena i
dlaczego” („Pytanie”). Limit do 400 liter.
D. zaakceptować regulamin Konkursu,
E. podać adres e-mail,
F. wysłać zgłoszenie
(dalej łącznie: “Zgłoszenie”)
3. Podanie nieprawdziwych danych uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie.
4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, przy czym może otrzymać maksymalnie
jedną Nagrodę.
5. Jeden Paragon może być wykorzystany wyłącznie do jednego Zgłoszenia, niezależnie od ilości
lub rodzajów produktów wafle Familijne znajdujących się w jego zakresie.
6. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w Zgłoszeniach jakichkolwiek treści, które
naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób
trzecich.

§4
Nagrody
1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody: 300 Nagród głównych składających się z
vouchera w formie kodu do player.pl (z reklamami) ważnego przez okres 12 miesięcy
począwszy od dnia wpisania kodu w panelu player.pl osoby nagrodzonej oraz zestawu Wafli
Familijne. Łączna wartość detaliczna zestawu, składającego się na Nagrodę główną wynosi
77,39 zł brutto.
2. Vouchery w formie kodu do player.pl powinny być aktywowane przez Zwycięzców nie później
niż do dnia 31.05.2022 roku, po tej dacie aktywacja kodów nie będzie możliwa.
3. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
4. Zwycięzca Konkursu nie ma prawa domagać się wymiany nagrody na nagrodę innego
rodzaju lub o innych parametrach. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
5. Zwycięzca, otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 % wartości
przekazywanej mu odpowiednio Nagrody, w zaokrągleniu do pełnych złotych, która od razu
zostanie potrącona przez Fundatora celem uregulowania ryczałtowego podatku
dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu
skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od wartości nagrody oznacza, że
pieniężna część nagrody nie będzie wydana Zwycięzcy Konkursu.

§5
Zasady uczestnictwa
1. Spośród Uczestników, którzy nadesłali Zgłoszenie, Organizator kierując się kryterium
kreatywności, w terminie do dnia 30.04.2022 r. wybierze zwycięzców.
2. Organizator może wykluczyć Uczestników w przypadku stwierdzenia, że:
A. Uczestnik korzysta ze sprzętu lub oprogramowania wspomagającego udział w Konkursie lub
zakłócającego jego udział dla innych Uczestników.
B. odpowiedź zawarta w Zgłoszeniu narusza obowiązujące przepisy prawa

§6
Wydawanie Nagród
1. O wygranej Organizator poinformuje zwycięzców za pośrednictwem wiadomości e-mail
wysłanej na adres poczty elektronicznej podany w Zgłoszeniu. Zwycięzcy są zobowiązani do
przesłania Organizatorowi danych za pomocą formularza udostępnionego za pośrednictwem
poczty elektronicznej niezbędnych do wydania nagrody (imię, nazwisko, adres, numer
telefonu, jak również
w przypadku takiego żądania Organizatora kopii Paragonu
przypisanego do zwycięskiego Zgłoszenia) w ciągu 5 dni roboczych od daty przesłania przez
Organizatora informacji o wygranej. W przypadku nie przesłania powyższych danych w
podanym terminie lub przesłania danych niepełnych lub błędnych, które uniemożliwiają
dostarczenie nagrody, Uczestnik zostanie pozbawiony prawa do nagrody. W ciągu kolejnych
14 dni roboczych Organizator może podjąć decyzję o przyznaniu przedmiotowej nagrody
innemu Uczestnikowi.
2. Nagrody w formie wafli zostaną wysłane do zwycięzców za pośrednictwem kuriera, zaś kody
player.pl w treści maila wysłanego na adres poczty elektronicznej podany w Zgłoszeniu, w
terminie do 30 dni roboczych od dnia uzupełnienia formularza przez zwycięzców.
3. Nagroda, która zostanie zwrócona do Organizatora jako nieodebrana pomimo dwukrotnej
próby dostarczenia, pozostaje własnością Organizatora.

§7
Prawa autorskie
1. Dokonanie Zgłoszenia równoznaczne jest z:
A. z zagwarantowaniem przez Uczestnika, że przysługują mu wszelkie prawa własności
intelektualnej do odpowiedzi na Pytanie w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i
majątkowe, jak również, że zgłoszona odpowiedź jest przejawem oryginalnej, własnej
twórczości Uczestnika, nie była dotychczas nigdzie publikowana, jak również nie jest
obciążona prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.
B. udzieleniem przez Uczestnika Organizatorowi oraz Fundatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej
licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej odpowiedzi, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili akceptacji Regulaminu
polach eksploatacji, a w szczególności:
i. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania odpowiedzi – wytwarzania określoną
techniką egzemplarzy Odpowiedzi, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

ii.

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których odpowiedź
utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo
egzemplarzy,
iii. w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi w sposób inny niż określony w
pkt i oraz pkt ii powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania,
wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także
publicznego udostępniania Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności
poprzez Internet), niezależnie od ich liczby oraz formy, częstotliwości,
miejsca i czasu dostępu.
A. zobowiązaniem się przez Uczestnika do niewykonywania autorskich praw osobistych do
odpowiedzi
1. Organizator oraz Fundator jest uprawniony do wykonywania autorskich praw zależnych do
odpowiedzi.
2. Z chwilą wydania nagrody Zwycięzca, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego przenosi
na Fundatora autorskie prawa majątkowe do odpowiedzi, w zakresie wskazanym w ust. 1-2.

§8
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach
Konkursu (zwanych dalej „Danymi”), jest Fundator tj. Colian Sp. Z O.O.
2. Dane Uczestników przetwarzane są w celu realizacji Konkursu, a także wydania nagród;
rozpatrywania reklamacji; ustalenia, dochodzenia lub obrony przed możliwymi roszczeniami –
co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia (UE) 2016/679 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”.
3. Dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na Organizatorze w związku z przepisami prawa podatkowego i rachunkowego –
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4. Odbiorcami Danych są:
A. Organizator – GONG – w celu wypełnienia obowiązków podatkowych związanych z
konkursem
B. Odbiorcami Danych będą również firmy kurierskie (wyłącznie w celu dostarczenia
nagród).
5.

Dane Uczestników (którzy nie wygrali nagrody) zostaną usunięte w ciągu 30 dni roboczych od
zakończenia Konkursu.

6.

Dane zwycięzców (imię, nazwisko, pełny adres) będą przechowywane przez Organizatora
przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków księgowych i podatkowych – jednak nie
dłużej niż 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym odbył się Konkurs.

7.

Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże brak przekazania Danych uniemożliwi dokonanie
Zgłoszenia.

8.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
A. uzyskania informacji o przetwarzaniu Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych
danych oraz o możliwych odbiorcach Danych.
B. żądania sprostowania lub uzupełnienia Danych,

C. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych (żądanie zostanie spełnione,
jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne takiego żądania),
D. przenoszenia danych,
E. sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadku, gdy Dane będą przetwarzane na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.
F. złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia, że dane są
przetwarzane niezgodnie z prawem.
9.

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych w związku z
Konkursem należy kierować na adres: konkurs@gong.pl

§9
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane do Organizatora pisemnie
na adres e-mail: konkurs@gong.pl
2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego: imię, nazwisko, adres
e-mail, dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje mogą być składane przez cały czas trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu,
jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od zakończenia Konkursu.
4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania
reklamacji przez Organizatora.
5. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o wyniku rozpatrzenia reklamacji na
adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
6. Odrzucenie lub nierozpatrzenie reklamacji przez Organizatora nie pozbawia Uczestnika
uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa do
dochodzenia roszczeń przed sądem.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.familijne.pl
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o ile nie będzie to naruszało praw
nabytych przez Uczestników. Zmiany zostaną udostępnione dla Uczestników w taki sam
sposób jak Regulamin.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.01.2022 roku.

Załącznik nr 1

FAMILIJNE WAFLE GOFROWE O SMAKU KARMELOWYM (23X140G) 3,22KG 5900352014470
FAMILIJNE WAFLE GOFROWE O SMAKU CZEKOLADOWYM (23X130G) 2,99KG 5900352014456
FAMILIJNE WAFLE GOFROWE O SMAKU WANILIOWYM (23X130G) 2,99KG 5900352014449
FAMILIJNE WAFLE O SMAKU KAKAOWO-ŚMIETANKOWYM (24X180G) 4,32KG 5900352000480
FAMILIJNE WAFLE O SMAKU ŚMIETANKOWYM (24X180G) 4,32KG 5900352001883
FAMILIJNE WAFLE O SMAKU KAKAOWYM (24X180G) 4,32KG 5900352001555
FAMILIJNE WAFLE O SMAKU KOKOSOWYM (24X180G) 4,32KG 5900352004266
FAMILIJNE WAFLE O SMAKU ORZECHOWYM (24X180G) 4,32KG 5900352002514
FAMILIJNE WAFLE
5900352000688

O

SMAKU

TRUSKAWKOWO-ŚMIETANKOWYM

(24X180G)

4,32KG

FAMILIJNE WAFLE O SMAKU CYTRYNOWYM (24X180G) 4,32KG 5900352006284
FAMILIJNE WAFLE O SMAKU ŚMIETANKOWYM (11X450G) 4,32KG 5900352008073
FAMILIJNE WAFLE O SMAKU KAKAOWYM (11X450G) 4,32KG 5900352008066
FAMILIJNE WAFLE GOFROWE BLACK COCO O SMAKU KOKOSOWYM (23X140G) 3,22KG
5900352015576
FAMILIJNE WAFLE GOFROWE O SMAKU CZEKOLADOWYM (16X58G) 0,928KG 5900352015491
FAMILIJNE WAFLE GOFROWE O SMAKU WANILIOWYM (16X58G) 0,928KG 5900352015484

