REGULAMIN KONKURSU
PODZIEL SIĘ ♥ MIŁOŚCIĄ DO DOMU
NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU
1. Organizatorem konkursu "Podziel się ♥ miłością do domu” (dalej „Konkurs”) jest Highlite
PR z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, 50-217 Wrocław, o numerze
NIP 694-162-23-23, REGON 020624328, wpisanym do ewidencji przez Prezydenta Miasta
Wrocławia pod numerem 194046, zwany dalej „Organizatorem”.
TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
2. Termin wysyłania Zgłoszeo do Konkursu odbywa się w dniach 02.11.2015 roku do
29.11.2015 roku o godz. 23:59.
3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
UCZESTNICY KONKURSU
4. Uczestnikami Konkursu mogą byd wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
5. W Konkursie nie mogą brad udziału pracownicy Organizatora Konkursu i pracownicy
firmy SPECTRUM BRANDS Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny
rozumie się: rodziców, dzieci, małżonków i rodzeostwo, przy czym zastrzeżenie dotyczy
osób, które brały bezpośredni udział przy realizacji Konkursu oraz tych, które pracowały
nad jego projektem i wdrożeniem.
DANE OSOBOWE
6. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Highlite PR ul. Pomorska
55/2, 50-217 Wrocław wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu i wydania
nagród. Administratorem danych osobowych jest SPECTRUM BRANDS POLAND Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a . Dane osobowe będą
przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest
dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz ich poprawiania.
NAGRODY W KONKURSIE
7. W Konkursie przewidziano Nagrody (dalej: Nagrody):
7.1. Nagroda Główna (dalej: „Nagroda Główna”) – podwójne zaproszenie na
bożonarodzeniowe warsztaty kulinarne prowadzone przez Tomasza Jakubiaka, o wartości
3 500 zł brutto, w ilości 3 sztuk.
a.)
Warsztaty kulinarne odbędą się 12 grudnia 2015 r. w Warszawie, w restauracji
GAR Jakubiaka, przy ul. Jasnej 10, o godz. 13:00.

b.)
Organizator zobowiązuje się zapewnienia Uczestnikom noclegu w hotelu po
zakooczeniu warsztatów.
c.)
Organizator zobowiązuje się do zwrotu kosztu dojazdu na warsztaty, na
podstawie przedłożonych dokumentów – paragonów lub faktur. Powyższe, wraz z
numerem konta bankowego, należy przysład na adres Organizatora najpóźniej do 31
grudnia 2015 r. Kwota zwrotu może wynieśd maksymalnie 300 zł od osoby.
d.)
Zaproszenie na warsztaty jest imiennie, wystawione na dane Uczestnika
podane podczas rejestracji oraz wskazanej przez Uczestnika osoby towarzyszącej. Nie
ma możliwości zamiany lub przeniesienia wygranej na osoby trzecie.
7.2. Nagroda Dodatkowa – ekspresy do kawy Clarity marki Russell Hobbs, o wartości 449
zł brutto, w ilości 10 sztuk.
8. Do każdej z Nagród dołączona jest Nagroda Pieniężna stanowiąca równowartośd
zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej. Nagroda Pieniężna nie zostanie
wydana do rąk Uczestnika, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na
pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co
Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.
9.

Nagród nie można wymienid na gotówkę lub inne produkty marki Russell Hobbs.
Nagrody nie można się też zrzec na rzecz innej osoby.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
10. Aby wziąd udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest spełnid łącznie poniższe
warunki:
a.)
Nie później niż do 29.11.2015 r. do godz. 23:59 (włącznie) zarejestrowad się
na stronie pl.russellhobbs.com/kocham-dom, wypełniając elektroniczny formularz.

b.)
Podzielid się ciekawą poradą lub wskazówką związaną z obowiązkami
domowymi. Zgłoszenie do Konkursu może mied formę tekstu, pliku wideo, grafiki lub
zdjęcia. Długośd przysłanego filmu nie może przekraczad 30 sekund, a jego rozmiar
może mied maksymalnie 150 MB.
11. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury, w skład którego wchodzą
przedstawiciele Organizatora i firmy Spectrum Brands Poland sp. z o.o. Jury dokonuje
wyboru dziesięciu zwycięzców spośród wszystkich zgłoszeo do Konkursu w terminie 4 dni
od zakooczenia Konkursu. Trzy najlepsze głoszenia nagrodzone są Nagrodami Głównymi i
Nagrodami Dodatkowymi. Pozostałe prace nagradzane są Nagrodami Dodatkowymi.
Kryterium oceny to: zgodnośd zgłoszenia z tematem Konkursu, ciekawy pomysł oraz
estetyka.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia ze strony konkursowej zgłoszeo
niezwiązanych z tematem Konkursu, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe,
naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne,
ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności,
naruszające godnośd osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub
rasowych.
13. Nadsyłając zgłoszenie, Uczestnik zaświadcza, że posiada do niego pełne prawa autorskie.
W zgłoszeniach nie może byd widoczne żadne logo lub znak towarowy, oprócz znaków
produktów Russell Hobbs. Zgłoszenia, co do których Organizator poweźmie wątpliwośd,
że może ono naruszad prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa
do wizerunku, nie będzie uwzględnione i zostanie usunięte.
14. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 03.12.2015 roku na stronie
www.podzielsiemiloscia.pl oraz na pl.russellhobbs.com/kocham-dom.
ODBIÓR NAGRÓD
15. Nagrody Główne w postaci zaproszeo na warsztaty kulinarne zostaną wysłane na koszt
Organizatora drogą kurierską na adres podany przez Uczestnika w terminie do 3 dni
roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu.
16. Nagrody Dodatkowe zostaną wysłane na koszt Organizatora drogą kurierską na adres
podany przez Uczestnika w terminie do 30 dni roboczych od ogłoszenia wyników
Konkursu.
17. Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami
podatkowymi.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Uczestnika Nagrody,
jeśli brak doręczenia wynika z przyczyn, za które odpowiedzialnośd ponosi Uczestnik (np.
błędnie podany przez Uczestnika adres do wysyłki).

REKLAMACJE
19. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konkursu mogą byd zgłaszane w ciągu 30 dni od
daty zakooczenia Konkursu, wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora:
Reklamacja "PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ”, Highlite PR, ul. Pomorska 55/2, 50-217 Wrocław.
20. Reklamacja powinna zawierad imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treśd żądania.

21. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. Komisja sporządzi protokół
z przebiegu postępowania reklamacyjnego. O wyniku postępowania reklamacyjnego
komisja powiadamia uczestnika Konkursu w formie pisemnej, listem poleconym,
wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
POSTANOWIENIA KOOCOWE
22. Regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.podzielsiemiloscia.pl.
23. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
mają przepisy polskiego prawa.

ZAŁĄCZNIK nr 1
Formularz rejestracyjny do Konkursu „PODZIEL SIĘ ♥ MIŁOŚCIĄ DO DOMU” dostępny na
stronie www.podzielsiemiloscia.pl
IMIĘ
----------NAZWISKO
----------E-MAIL
----------ULICA
----------NR DOMU/MIESZKANIA
----------KOD POCZTOWY
----------MIASTO
----------ZGŁOSZENIE
-----------[]
Akceptuję regulamin
[]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Highlite PR. ul. Pomorska
55/2, 50-217 Wrocław wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu, jego
realizacji i wydania nagród. Administratorem danych osobowych jest SPECTRUM BRANDS
POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a. Dane osobowe
będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne,
lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Promocji i wydania nagród.
[]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez SPECTRUM BRANDS
POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a w celach
marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne.
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