Regulamin Konkursu Promocyjnego
„Lindt Excellence - Wycieczka do Europy”

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu promocyjnego o nazwie „Lindt Excellence - Wycieczka do Europy”,
zwanego dalej „Konkursem”, jest „JET” sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. gen. K. S. Rudnickiego
1/U2, 01-858 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000178634, NIP: 5262539932, REGON: 017254753, kapitał zakładowy 55 500,00 zł (dalej, jako
„JET” lub „Organizator”).
2. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w dowolnych sklepach czy
podmiotach oferujących do sprzedaży produkty Lindt, na podstawie niniejszego regulaminu, zwanego
dalej „Regulaminem”.

3. Patronem Konkursu jest Lindt & Sprüngli (POLAND) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), przy
ul. Franciszka Klimczaka 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000128684, posiadająca NIP 9510024441, nr
REGON 010483864 i kapitał zakładowy w wysokości 17.000.000,00 zł (dalej jako „Lindt”).
4. Przed przystąpieniem do Konkursu uczestnik, zwany dalej „Uczestnikiem”, zobowiązany jest zapoznać
się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Pełne i wyłączne warunki Konkursu są określone w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o
Konkursie dostępne w materiałach reklamowych i na plakatach mają jedynie charakter informacyjny.
6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 8
kwietnia 2015 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 847).
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7. Konkurs trwa w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 20.04.2020 r.
8. Sprzedaż objęta Konkursem trwa od dnia 01.01.2020 r. do dnia 16.02.2020 r.
9. Konkurs obejmuje produkty:
EXCELLENCE 50% CACAO 100g Czekolada gorzka- 50% kakao
EXCELLENCE 70% CACAO 100g Czekolada gorzka - 70% kakao
EXCELLENCE 78% CACAO 100g Czekolada gorzka - 78% kakao
EXCELLENCE 85% CACAO 100g Czekolada gorzka - 85% kakao
EXCELLENCE 90% CACAO 100g Czekolada gorzka - 90% kakao
EXCELLENCE 99% CACAO 50g Czekolada gorzka - 99% kakao
EXCELLENCE 100% CACAO 50g – Czekolada gorzka- 100% kakao
EXCELLENCE SUPERMILK 45% 80g – Czekolada mleczna z wysoką zawartością kakao, 45% kakao
EXCELLENCE SUPERMILK 55% 80g – Czekolada mleczna z wysoką zawartością kakao, 55% kakao
EXCELLENCE SUPERMILK 65% 80g – Czekolada mleczna z wysoką zawartością kakao, 65% kakao
EXCELLENCE ORANGE INTENSE 100g Czekolada gorzka z kawałkami pomarańczy i płatkami migdałów
EXCELLENCE CHILLI 100g Czekolada deserowa z dodatkiem chilli
EXCELLENCE SEA SALT 100g Czekolada gorzka z dodatkiem soli
EXCELLENCE BLUEBERRY 100g Czekolada gorzka z kawałkami jagód
EXCELLENCE STRAWBERRY INTENSE 100g Czekolada gorzka z kawałkami truskawki
EXCELLENCE CARAMEL WITH SEA SALT 100g Czekolada gorzka z chrupiącymi kawałkami karmelu i odrobiną soli morskiej
EXCELLENCE MILK 100g Czekolada mleczna
EXCELLENCE RASPBERRY INTENSE 100g Czekolada gorzka z kawałkami malin
EXCELLENCE ROASTED HAZELNUT 100g Czekolada gorzka z prażonymi orzechami laskowymi z Piemontu
EXCELLENCE WHITE VANILLA 100g Czekolada biała z kawałkami wanilii
EXCELLENCE PEAR INTENSE 100g Wyśmienita czekolada deserowa z gruszką i kawałkami migdałów
EXCELLENCE COCONUT INTENSE 100g Czekolada gorzka z karmelizowanymi płatkami kokosa
EXCELLENCE PINK GRAPEFRUIT 100g Czekolada gorzka z kawałkami grejpfruta.
EXCELLENCE LEMON WITH A TOUCH OF GINGER 100g – Czekolada gorzka z kawałkami cytryny i imbirem
EXCELLENCE ROASTED ALMOND 100g – Czekolada gorzka z prażonymi płatkami migdałów
EXCELLENCE ROASTED SESAME 100g – Czekolada gorzka z prażonymi nasionami sezamu
EXCELLENCE LIME INTENSE 100g – Czekolada gorzka z kawałkami skórki limonki
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10. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, która jest konsumentem w rozumienie art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadająca
stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonująca zakupu produktów
opisanych w rozdziale I ustępie 6 Regulaminu na użytek własny, niezwiązany z prowadzeniem
działalności gospodarczej.

11. Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby fizyczne, które dokonały w regulaminowym czasie
zakupu produktów określonych w rozdziale I ust. 6 Regulaminu oraz spełniły warunki określone w
postanowieniach rozdziału II ustęp 1 Regulaminu i dokonały zgłoszenia do udziału w Konkursie
zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
12. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz Lindt, a także
pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu. Organizator
zastrzega sobie prawo (jednak nie będzie miał obowiązku) pobierania pisemnych oświadczeń od
uczestników Konkursu, dotyczących spełnienia tego warunku.
13. Przystąpienie do Konkursu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego na stronie
www.excellence.pl jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. Organizator ma prawo weryfikacji czy
Uczestnik i jego formularz zgłoszeniowy spełniają warunki udziału w Konkursie.
14. Uczestnictwo w Konkursie oraz podanie danych osobowych wymaganych w formularzu
zgłoszeniowym, o którym mowa w rozdziale II ust. 4 Regulaminu, związanych z udziałem w Konkursie
jest dobrowolne, jednak ich podanie warunkuje możliwość uczestnictwa w Konkursie.
15. Dane osobowe Uczestników Konkursu (dalej jako „Dane Osobowe”) przetwarzane będą zgodnie z
właściwymi przepisami prawa i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.

16. Organizator oraz Lindt są współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu (dalej
jako „Współadministratorzy”). Współadministratorzy ustalili, że w zakresie przetwarzania danych
osobowych Organizator odpowiada za ocenę nadesłanych zgłoszeń w Konkursie, wyłonienie
zwycięzców Konkursu, poinformowanie Uczestników o wynikach Konkursu, realizację nagród,
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rozpatrywanie postępowania reklamacyjnego, a Lindt odpowiada za pobieranie zgód za
pośrednictwem strony www.excellence.pl na uczestnictwo w Konkursie.

17. Współadministratorzy mogą udostępnić Dane Osobowe odbiorcom, tj. podmiotom świadczącym na
jego

rzecz

usługi

związane

z

realizacją

poniższych

celów

przetwarzania,

w szczególności usługi informatyczne, księgowe, marketingowe, podatkowe i prawne.
18. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie

ochrony

osób

fizycznych

w

związku

z

przetwarzaniem

danych

osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym
dalej: „RODO”) w następujących celach:
a) w celach związanych z oceną nadesłanych zgłoszeń konkursowych – na podstawie art. 6 ust. 1

pkt a) RODO – nie dłużej niż do wycofania zgody;
b) w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców Konkursu, realizacji nagród,

przesłania wyników Konkursu w sposób wskazany w pkt VI ust. 1 Regulaminu, przeprowadzenia
postępowania reklamacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO) - nie dłużej niż do
czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z Konkursem;
c) w celu zawarcia i wykonania umowy licencji, o której mowa w rozdziale VIII ust. 6 Regulaminu

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w
związku z umową licencji;
d) w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Współadministratorów przez odpowiednie

przepisy prawa, w tym opłacenia należności publicznoprawnych – na podstawie art. 6 ust. 1
pkt c) RODO – nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności
publicznoprawnych;
e) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów (tj. promocji i

reklamy

produktów

Współadministratorów,

Współadministratorów,
archiwizacji

w

dochodzenia
celach

ochrony

ewentualnych
interesu

roszczeń
prawnego

Współadministratorów - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) - nie dłużej niż jest to konieczne
do realizacji wyżej wskazanych celów lub do czasu wyrażenia sprzeciwu.
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19. Każdy Uczestnik ma prawo do żądania od Współadministratorów dostępu do swoich danych
osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania
oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do ich przenoszenia oraz do wniesienia skargi
do organu nadzorczego. Podanie Współadministratorom Danych Osobowych jest dobrowolne, ale
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie lub realizacji nagrody – odmowa podania Danych
Osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie lub otrzymanie nagrody.

20. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania
wskazanych w rozdziale I ust. 16 Regulaminu i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

21. Współadministratorzy wyznaczyli wspólny punkt kontaktowy dla osób, których Dane Osobowe
dotyczą (tj. dla Uczestników Konkursu), którym jest Lindt. Z Lindt można skontaktować się pod
następującym adresem e-mail: consumerservice-pl@lindt.com.

22. Wyznaczenie wspólnego punktu kontaktowego, o którym mowa w rozdziale I ust. 21 Regulaminu,
nie ogranicza prawa osób, których Dane Osobowe dotyczą, do wykonywania ich praw wobec każdego
ze Współadministratorów. Z Organizatorem można skontaktować się pod następującym adresem email: konkursy@jet.com.pl.
23. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem
e-mail: prawa.rodo@jet.com.pl.

24. Lindt wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:
MAmbroziak@lindt.com.
II.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki:
a) zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia,
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b) w dniach od 01.01.2020 r. do 16.02.2020 r. dokonać zakupu dowolnego produktu Lindt
Excellence, wskazanych w Rozdziale I ust.6 Regulaminu,
c) wykonać zadanie konkursowe polegające na rozwinięciu, uzasadnieniu i opisaniu w sposób
jak najbardziej kreatywny i oryginalny zdania „Napisz gdzie i dlaczego będzie towarzyszyć
Ci czekolada Lindt Excellence”, dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie, w
rozumieniu rozdziału II ust. 2 Regulaminu,
d) zachować dowód zakupu produktu Lind Excellence objętego promocją (paragon fiskalny lub
fakturę VAT) do dnia wydania nagrody w celu przedstawienia go Organizatorowi.
2. Prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie dokonuje się poprzez spełnienie wszystkich warunków
określonych w rozdziale II ust. 1 Regulaminu, wykonanie zadania konkursowego oraz wypełnienie i
wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.excellence.pl w
terminie trwania Konkursu, tj. od 01.01.2020 r., godz. 0:00:00, do 16.02.2020 r., godz. 23:59:59.
3. Polecenie zadania konkursowego brzmi: zaloguj się na www.excellence.pl i opisz „Gdzie i dlaczego
będzie towarzyszyć Ci czekolada Lindt Excellence?”.
4. W formularzu zgłoszeniowym dostępnym w trakcie trwania Konkursu na stronie www.excellence.pl
Uczestnik podaje następujące dane: imię, nazwisko, dane teleadresowe do korespondencji, adres email, numer telefonu komórkowego, numer dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury VAT).
Uczestnik w wyznaczonym miejscu formularza dokonuje wczytania skanu lub zdjęcia dowodu zakupu
(paragonu fiskalnego lub faktury VAT), a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby przeprowadzenia konkursu oraz dokonuje akceptacji Regulaminu.

5. Uczestnik, dokonując zgłoszenia Udziału w Konkursie zapewnia, iż:
(a) jest autorem opisu odnoszącego się do hasła: „Gdzie i dlaczego będzie towarzyszyć Ci czekolada
Lindt Excellence?””;

(b) opis nie narusza przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw osób trzecich, w
szczególności praw autorskich, praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich.

6

6. Komisja Konkursowa dokona wg własnego uznania i w oparciu o kryteria wymienione w rozdziale IV
ust 3 lit c) Regulaminu wyboru:
a) 10 (dziesięciu) najciekawszych i najbardziej kreatywnych odpowiedzi na polecenie zadania
konkursowego, której autorzy otrzymają Nagrodę Główną;
b) 100 (stu) kolejnych ciekawych odpowiedzi na polecenie zadania konkursowego, której
autorzy otrzymują Nagrodę II Stopnia.
7. Odebranie prawidłowego zgłoszenia konkursowego zostanie potwierdzone wiadomością e-mail
wysłaną na adres e-mailowy podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
8. Uczestnik Konkursu może wielokrotnie wysłać zgłoszenia udziału w Konkursie, jednakże
każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki Konkursu zawarte w Regulaminie, co oznacza,
że przy jednym nabyciu produktów w okresie wskazanym w rozdziale I ust. 5 Regulaminu
może jeden raz wziąć udział w Konkursie.
9. Prawidłowe zgłoszenia Uczestników Konkursu będą umieszczane w elektronicznej bazie
danych, zawierającej dane identyfikujące dokonanie zgłoszenia oraz dane osoby dokonującej
zgłoszenia, numer paragonu (lub numer faktury VAT) i odpowiedź na polecenie zadania
konkursowego.

III.

NAGRODY

1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
a) Nagroda Główna – 10 nagród w postaci dwuosobowego vouchera o wartości 1000
EURO przeliczane wg kursu 4,30 zł=1 EURO na bilety lotnicze Swiss International
Air Lines.

Wartość biletu 4300,00 zł

wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w

wysokości 430,00 zł każda. Organizator nie przewiduje możliwości wypłaty
ekwiwalentu pieniężnego wartości Nagrody Głównej lub ewentualnej różnicy
pomiędzy wartością wybranego przelotu a wartością vouchera.
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b) Nagrody II stopnia- 100 nagród w postaci zestawów czekolad LINDT Excellence (
EXCELLENCE 70% CACAO 100g Czekolada gorzka - 70% kakao; EXCELLENCE 78%
CACAO 100g Czekolada gorzka - 78% kakao; EXCELLENCE 85% CACAO 100g
Czekolada gorzka - 85% kakao; EXCELLENCE 90% CACAO 100g Czekolada gorzka
- 90% kakao; EXCELLENCE ORANGE INTENSE 100g Czekolada gorzka z kawałkami
pomarańczy i płatkami migdałów; EXCELLENCE CHILLI 100g Czekolada deserowa z
dodatkiem chilli; EXCELLENCE SEA SALT 100g Czekolada gorzka z dodatkiem soli;
EXCELLENCE BLUEBERRY 100g Czekolada gorzka z kawałkami jagód; EXCELLENCE
MILK 100g Czekolada mleczna) o wartości 101,61 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną
w wysokości 11,29 zł każda.
2. Nagrody II Stopnia zostaną wysłane do laureatów Konkursu (dalej jako „Laureat”) przesyłką
kurierską. Nagrody I Stopnia zostaną wysłane do Laureatów e-mailem. Termin wysyłki Nagród
upływa w dniu 28.03.2020 r.
3. Organizator Konkursu wyda Laureatom Nagrody, a dodatkowa nagroda pieniężna w całości
jest potrącana na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1387) i jest przekazywana na rachunek
właściwego urzędu skarbowego.
4. Laureat ma prawo tylko do jednej Nagrody danego stopnia bez względu na liczbę zgłoszeń
konkursowych, jednakże jeden Laureat może otrzymać nagrody różnych stopni, ale nie za to
samo zadanie konkursowe. Laureaci nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody na
inne osoby.

5. Laureat Nagrody I stopnia oraz osoba mu towarzysząca powinien posiadać ważny paszport i
wszelkie dokumenty niezbędne do zrealizowania wylotu (m.in. ważne szczepienia
obowiązujące dla wybranego kraju).

6. Uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na poniesienie kosztów szczepień (w
przypadku wygrania Nagrody Głównej). Niespełnienie tego warunku lub niestawienie się w
terminie wylotu uniemożliwia skorzystanie z Nagrody Głównej z wyłącznej winy Uczestnika.
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IV.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ KONKURSU

1. Do dnia 31.12.2019 r. Organizator powoła, wewnętrzną komisję konkursową, której zadaniem
będzie przeprowadzenie Konkursu oraz nadzór nad jego przebiegiem, zwaną dalej „Komisją”.
2. W skład Komisji wchodzą dwaj przedstawiciele Organizatora oraz jeden przedstawiciel Lindt.

3. Do zadań Komisji należy w szczególności:
a) zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowo zgłoszonym
Uczestnikom;
b) wybór nagrodzonych Uczestników oraz zabezpieczenie zgodności wyboru
Laureatów z postanowieniami Regulaminu i zasadami pełnej rzetelności
przeprowadzonych czynności;
c) właściwe oznaczenie i zabezpieczenie wybranego zgłoszenia oraz danych
Laureatów;
d) udział w czynnościach wydawania i odbioru nagród, sprawdzenie posiadanych
uprawnień do odbioru nagród przez Laureatów;
4. Komisja sporządza protokół z przebiegu Konkursu.

V.

PRZYZNANIE NAGRÓD

1. Wybór Laureatów Konkursu, tj. przyznanie Nagrody Głównej i Nagród II stopnia, zostanie
przeprowadzone najpóźniej w terminie do dnia 22.02.2020 r. w Warszawie, w siedzibie
Organizatora w Warszawie przy ul. gen. K.S. Rudnickiego 1/U2, w oparciu o kryteria określone
w niniejszym rozdziale Regulaminu.
2. Komisja dokonuje oceny odpowiedzi na polecenie zadania konkursowego wg własnego
uznania w oparciu o kryteria określone w rozdziale II ust. 1 pkt c) Regulaminu, a także poziomu
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pomysłowości oraz stylistyki opisów, nagradzając nagrodami wymienionymi w rozdziale III
ust. 1 Regulaminu.

3. Przyznanie Nagrody Głównej przebiega następująco:
a) Po dokonaniu wyboru Laureatów Konkursu, o których mowa w punkcie V ust. 1
Regulaminu, do Laureatów Nagrody Głównej, na adres mailowy wskazany przez
nich w Formularzu, przesłana zostanie wiadomość o przyznaniu Nagrody Głównej
wraz z informacją o konieczności dokonania wyboru biletów lotniczych, na które
voucher ma zostać przekazany Laureatowi,
b) W odpowiedzi na powyżej wskazaną wiadomość, Laureat Nagrody Głównej w
drodze e-maila wskazuje wybrany przez siebie lot wg poniższej tabelki, tj.: imię i
nazwisko swoje, imię i nazwisko osoby towarzyszącej, termin lotu, numer lotu,
lotnisko wylotu, przylotu, datę i godzinę wylotu.

Imię i
nazwisko
Laureata i
osoby
towarzyszącej

Nr
lotu
Termin

Miejsce
wylotu

Godzina
wylotu

Miejsce
lądowania

Godzina
lądowania

c) Lot jest wybierany przez Laureata z puli biletów lotniczych dostępnych na stronie
www.swiss.com w dniu dokonywania wyboru,
d) Po dokonaniu wyboru lotu przez Laureata, Organizator zamawia i opłaca bilety
lotnicze i przekazuje je Laureatowi poprzez wysłanie ich w formie elektronicznej na
wskazany przez Laureata w Formularzu adres e-mail, z zastrzeżeniem punktów
poniższych.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność biletów lotniczych na stronie
www.swiss.com.
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5. Wybrany przez Laureata lot pod numerem rejsu obsługiwanego przez SWISS Airlines może
być zrealizowany przez innego przewoźnika, stosownie do informacji podawanych podczas
dokonywania rezerwacji na stronie internetowej przewoźnika na stronie www.swiss.com.
6. W przypadku braku dostępności biletów na wybrany przez Laureata lot w chwili dokonywania
ich zakupu, Organizator poinformuje o tym fakcie Laureata, który będzie miał prawo wyboru
innego lotu. O nowym wyborze lotu Laureat jest zobowiązany poinformować Organizatora w
wiadomości e-mailowej.
7. Nagroda Główna obejmuje voucher jedynie na bilet lotniczy, nie ma możliwości otrzymania
dodatkowych usług (takich jak np. zorganizowana wycieczka czy wynajmem samochodu) w
ramach przyznanej Nagrody.
8. Voucher na przelot, stanowiący Nagrodę Główną, może być zrealizowany do dnia 30 czerwca
2020 r. Po tej dacie voucher traci ważność i nie jest możliwa jego realizacja.
9. Wartość jednego vouchera (biletu) nie może przekraczać kwoty 500 EUR. Laureat może jednak
dokonać wyboru biletu lotniczego o wartości przekraczającej 500 EUR, jednakże w takim
wypadku Laureat pokrywa różnicę pomiędzy ceną biletu a kwotą 500 EUR. Różnica o której
mowa musi być wpłacona do Organizatora na poniższy rachunek bankowy w terminie
składania deklaracji o wyborze lotu wraz z przesłaniem potwierdzenia dokonania transakcji. W
przypadku braku przesłania potwierdzenia dokonanej transakcji i/lub braku zaksięgowania
środków na koncie JET, zakup droższego biletu nie będzie możliwy i tym samym rezerwacja
zostanie anulowana, a Laureat utraci prawo do Nagrody.
10. Płatność różnicy pomiędzy wartością vouchera (biletu) a wartością przelotu muszą być
dokonane na rachunek:
JET Sp. z o.o.
ul. gen. K.S. Rudnickiego1/U2, 01-858 Warszawa,
Bank Śląski S.A. w Katowicach Oddział w Warszawie
Nr r-ku 80 1050 1038 1000 0022 4765 1967
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VI.

WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY I POWIADOMIENIE O WYNIKACH
KONKURSU

1. Powiadomienie Laureatów o wynikach Konkursu oraz weryfikacja prawa do nagrody będzie
odbywać się w następujący sposób.
2. Do uczestników, którzy zostali Laureatami Konkursu, w ciągu 3 dni roboczych od dnia
rozstrzygnięcia Konkursu zostanie wysłany e-mail informujący o wygranej i o przyznanej
nagrodzie. W e-mailu tym Uczestnik zostanie poproszony o przesłanie do Organizatora, na
adres: „JET” sp. z o.o. ul. gen.K.S.Rudnickiego 1/U2, 01-858 Warszawa, z dopiskiem „LindtExcellence” w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania e-mail informującego o
otrzymaniu Nagrody Głównej lub Nagrody II Stopnia, (decyduje data stempla pocztowego)
następujących dokumentów i danych:
- kserokopii paragonu lub faktury VAT o numerze zgodnym z numerem paragonu lub faktury
VAT przesłanej w formularzu zgłoszeniowym, w celu weryfikacji prawa do nagrody.
- następujących danych osobowych: imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania (bądź adresu
korespondencyjnego lub adresu e-mail), na który nagroda ma zostać przesłana.
- podpisanego oświadczenia o treści określonej w Załącznikach nr 1 i 2 do Regulaminu.
3. Dokumenty i dane, wskazane w rozdziale VI ust. 1 pkt 1-3 Regulaminu należy przesłać łącznie
na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie „Lindt-Excellence”.
4. Uczestnik jest traktowany jako powiadomiony o wygranej w dniu wysłania e-maila
informującego o wygranej i o przyznanej nagrodzie, zgodnie z ustępem 1 rozdziału VI
Regulaminu.
5. Laureat Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku nieokazania lub nieprzesłania
Organizatorowi w określonym w Regulaminie terminie kserokopii lub oryginału paragonu
fiskalnego lub faktury VAT uprawniającej Uczestnika do wzięcia udziału w Konkursie i
potwierdzającej spełnienie przez niego wymogów wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik jest
zobowiązany do zachowania dowodu zakupu w trakcie trwania Konkursu, aż do dnia odbioru
nagród.
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6. W przypadku pozytywnej weryfikacji prawa do nagród zostaną one zrealizowane w terminach
określonych w stosownych postanowieniach rozdziału III Regulaminu.

VII.
1.

REKLAMACJE

Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia
28.03.2020r., ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty zdarzenia uzasadniającego reklamację,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.

2.

Reklamacje dotyczące sposobu realizacji Nagrody I stopnia mogą być składane w ciągu 7 dni
od daty powrotu Laureata do kraju.

3.

Reklamacje złożone po terminach wskazanych w ustępach 1 i 2 nie będą rozpoznawane.

4.

Reklamacja powinna zawierać:
a) wskazanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu do korespondencji;
b) wskazanie i uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji.

5.

Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: konkursy@jet.com.pl (w tytule wiadomości
wpisując: „Reklamacje – Lindt Excellence” lub na adres korespondencyjny.: „JET” Sp. z o.o.,
ul. gen.K.S.Rudnickiego 1/U2; 01-858 Warszawa”, z dopiskiem na kopercie „Reklamacja Lindt-Excellence”.

6.

Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania
przez Organizatora. Komisja, rozpatrując reklamacje, stosować się będzie do postanowień
niniejszego Regulaminu. O decyzji Komisji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym
oraz e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania
reklamacji przez Organizatora. Decyzja Komisji w zakresie wniesionej reklamacji jest
ostateczna i wiążąca w zakresie postępowania wewnętrznego, reklamacyjnego przed
Organizatorem.

7.

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia
roszczeń w sądzie powszechnym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
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VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora „JET” sp. z o.o., ul. gen. K.S.
Rudnickiego

1/U2;

01-858

Warszawa

oraz

na

stronie

internetowej

Organizatora:

www.jet.com.pl, a także na stronie internetowej Patrona www.excellence.pl (z możliwością ich
zapisu i wydruku). Regulamin można otrzymać w formie pisemnej, wysyłając pisemne
zapytanie na którykolwiek ze wskazanych w tym ustępie adresów korespondencyjnych.

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z tytułu organizacji i udziału
w Konkursie jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny podług przepisów
powszechnie obowiązującego prawa.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
4. Organizator nie będzie nagrywać ani w inny sposób rejestrować rozmów telefonicznych
z Uczestnikami Konkursu.
5. Uczestnik Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie
wiadomości e-mail związanych z Konkursem. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania
do uczestników Konkursu e-mail zawierającego informacje określone w Regulaminie, a
związane z uczestnictwem w Konkursie.
6. Uczestnik Konkursu, poprzez fakt przystąpienia do Konkursu oświadcza, że przesłane w
ramach Konkursu odpowiedzi na polecenie zadania konkursowego są przejawem jego
działalności twórczej o indywidualnym charakterze i że przysługują mu do nich pełne niczym
nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste. Uczestnik, który otrzyma nagrodę w
rozumieniu niniejszego Regulaminu, udziela na rzecz Organizatora licencji niewyłącznej na
publikację odpowiedzi na hasło konkursowe w zakresie materiałów drukowanych oraz telewizji
i radia celem informacji o wynikach Konkursu.
7. Uczestnik będący konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne
informacje

u

powiatowych

rzeczników

konsumentów.

Szczegółowe

informacje

o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem
można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod
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adresem:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.php.
8. Regulamin wchodzi w życie 01.01.2020 r.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
„Lindt Excellence- Wycieczka do Europy ”
............................... dnia … ………….2020
r.
Oświadczenie

Ja niżej podpisana/y.................................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym seria nr..............................................................
wydanym w dniu …………………………………………… przez:
PESEL: …………………………………………
dnia ................................. potwierdzam, iż otrzymałem:
1.Nagrodę o wartości ………….. zł brutto
oraz
2. Dodatkową Nagrodę pieniężną w wysokości …………… PLN.
Upoważniam Organizatora Konkursu - JET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. gen.K.S.Rudnickiego 1/U2, 01-858
Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000178634, NIP: 5262539932, REGON:
017254753, kapitał zakładowy 55 500,00 zł (dalej jako „Organizator”), do potrącenia z nagrody pieniężnej, kwoty
należnego podatku zryczałtowanego od nagród wygranych w konkursie „Lindt-Excellence” i odprowadzenia jej na
rachunek właściwego urzędu skarbowego.

________________________________

________________________________

Podpis Laureata

Podpis przedstawiciela Organizatora

Na mocy art. art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
Nr 80, poz. 350 ze zm.) nagrodzony jest zobowiązany do wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego
Organizatorowi. Organizator na tej podstawie odprowadza podatek do Urzędu Skarbowego. Nagrodzony nie
zamieszcza informacji o wygranej w swoim rocznym zeznaniu podatkowym
Prosimy o niezwłoczne odesłanie dokumentu na następujący adres:
Magdalena Chudzik “JET” Sp. z o.o.
ul. gen.K.S.Rudnickiego 1/U2, 01-858 Warszawa

16

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Promocyjnego „Lindt Excellence - Wycieczka
do Europy”
............................... dnia … ………….2020 r.
Oświadczenie o udzieleniu licencji niewyłącznej na potrzeby Konkursu
Ja niżej podpisana/y.................................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym seria nr..............................................................
wydanym w dniu …………………………………………… przez:
PESEL: …………………………………………, jako Licencjodawca,
niniejszym oświadczam, iż udzielam nieodpłatnie, podlegającej prawu polskiemu, nieograniczonej terytorialnie, czasowo
licencji „JET” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. gen. K.S. Rudnickiego 1/U2, 01-858 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000178634, NIP: 5262539932, REGON: 017254753, kapitał zakładowy 55 500,00 zł, jako Licencjobiorcy, licencji
niewyłącznej na odpowiedź na hasło konkursowe nagrodzoną w ramach Konkursu (dalej jako „Dzieło”), na następujących polach
eksploatacji:
a)

wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie bez żadnych ograniczeń ilościowych (w tym do pamięci komputera lub innego
urządzenia), jakąkolwiek techniką, w tym analogową, cyfrową, elektroniczną, laserową, fotograficzną, drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, w dowolnej formie i
formacie, niezależnie od systemu i standardu, na wszelkich nośnikach, w szczególności audiowizualnych, na dysku
komputerowym, DVD, CD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie kompaktowej, na nośnikach pamięci
flash, nośnikach elektronicznych, optycznych, na nośnikach papierowych lub podobnych oraz w Internecie (online) i w
innych sieciach multimedialnych;

b)

wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami Dzieła wytworzonymi zgodnie z punktem a) powyżej – wprowadzenie ich do
obrotu, najem, użyczenie - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału oraz egzemplarzy - w szczególności
w celach komercyjnych;

c)

wszelkie rozpowszechnianie oryginału lub egzemplarzy inne niż określone w punktach a i b, w szczególności w celach
komercyjnych, w tym:



wszelkie nadawanie i emitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje
naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych, multimedialnych lub innych
systemach przekazu (w tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób kodowany lub niekodowany, w obiegu
otwartym lub zamkniętym w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym
także online w Internecie, w serwisach tekstowych, multimedialnych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;



wszelkie

publiczne

udostępnianie

w

taki

sposób,

aby

każdy

mógł

mieć

do

niego

dostęp

w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości
zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w punkcie powyżej;



wszelkie

publiczne

odtwarzanie,

wyświetlanie,

wykonywanie,

wystawianie

w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, w tym na różnorodnych wydarzeniach.
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Oświadczam, że Dzieło wykonałem(łam) samodzielnie, w sposób staranny, sumienny i prawidłowy. Ponadto oświadczam, że
Dzieło

jest

wynikiem

mojej

oryginalnej

twórczości

i

nie

narusza

praw

osób

trzecich,

w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, jak również że osobiste i majątkowe prawa autorskie do Dzieła nie są
ograniczone prawami osób trzecich. Potwierdzam, że dysponuję osobistymi i majątkowymi prawami autorskimi do Dzieła w zakresie
niezbędnym

do

udzielenia

licencji

i

wszelkich

innych

uprawnień,

o których mowa w niniejszym oświadczeniu.
Zobowiązuję się, że w okresie pierwszych 3 (trzech) lat od udzielenia licencji nie przeniosę praw autorskich do Dzieła, nie
udzielę licencji na korzystanie z Dzieła, nie przeniosę prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Dzieła oraz
do decydowania o pierwszym udostępnieniu Dzieła publiczności, ani nie wyrażę zgody na zlecanie lub wykonywanie praw zależnych
do Dzieła na rzecz żadnego podmiotu trzeciego innego niż Licencjobiorca.
Zobowiązuję

się

do

niewykonywania

prawa

nadzoru

nad

korzystaniem

z

Dzieła

przez

Licencjobiorcę

w zakresie objętym licencją.
Wyrażam zgodę na udzielanie przez Licencjobiorcę dalszej licencji podmiotom trzecim, w zakresie pól eksploatacji
wymienionych w pkt Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.-Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. powyżej.
Wyrażam również zgodę na zlecanie lub wykonywanie przez Licencjobiorcę opracowań Dzieła, w szczególności w postaci edycji i
obróbki graficznej oraz na korzystanie z opracowań Dzieła w zakresie pól eksploatacji wskazanych w pkt Błąd! Nie można odnaleźć
źródła odwołania.-Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. powyżej. Licencjobiorca ma dowolność w wyznaczeniu terminu
rozpowszechnienia opracowań Dzieła.
Termin obowiązywania licencji rozpoczyna bieg wraz z dniem podpisania niniejszego oświadczenia. Licencja nie obejmuje
prawa do jej przenoszenia. Miejsce korzystania z licencji ograniczone jest do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jestem

świadomy(a)

tego,

że

w

przypadku

wystąpienia

przeciwko

Licencjobiorcy

przez

osobę

trzecią

z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw w związku z wykonaniem lub opublikowaniem lub rozpowszechnianiem lub
korzystaniem z Dzieła w zakresie licencji, zobowiązany/a jestem do ich zaspokojenia i zwolnienia Licencjobiorcy z obowiązku wszelkich
świadczeń z tego tytułu oraz poniesienia wszelkich kosztów postępowań sądowych i pozasądowych, w tym kosztów egzekucyjnych. W
przypadku, gdy roszczenia osoby trzeciej, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną spełnione przez Licencjobiorcę,
Licencjobiorcy przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do mnie, na co wyrażam nieodwoływalną zgodę.
Oświadczam, że podpisując niniejsze oświadczenie zapoznałem(am) się z jego treścią i zobowiązuję się do niego stosować.
.

________________________________

________________________________

Podpis Laureata

Podpis przedstawiciela Organizatora

Prosimy o niezwłoczne odesłanie dokumentu na następujący adres:
Magdalena Chudzik
„JET” Sp. z o.o.
ul. gen. K.S. Rudnickiego 1/U2, 01-858 Warszawa
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Aneks nr 1 z dnia 24 stycznia 2020 r. do regulaminu promocji

1.

Informujemy, iż w związku z błędem typu „oczywista omyłka pisarska” w paragrafie 1 ppkt
10 ma treść:

„Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, która jest konsumentem w rozumienie art. 22 1 Kodeksu
cywilnego, posiadająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
dokonująca zakupu produktów opisanych w rozdziale I ustępie 6 Regulaminu na użytek
własny, niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej. „

prawidłowe brzmienie powinno być następujące:

„Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, która jest konsumentem w rozumienie art. 22 1 Kodeksu
cywilnego, posiadająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
dokonująca zakupu produktów opisanych w rozdziale I ustępie 9 Regulaminu na użytek
własny, niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej. „
2.

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

3.

Aneks stanowi integralną część Regulaminu Promocji

Aneks nr 2 z dnia 31 stycznia 2020 r. do regulaminu promocji
1.

Decyzją Organizatora do listy produktów biorących udział w konkursie zostają dodane
poniższe rodzaje:

EXCELLENCE FIG INTENSE 100G - Czekolada deserowa z figami i kawałkami herbatników
EXCELLENCE MILD 70% COCOA 100g - Delikatna czekolada gorzka 70% kakao
EXCELLENCE MILD 85% COCOA 100g - Delikatna czekolada gorzka 85% kakao
EXCELLENCE CARAMELIZED PISTACHIO 100g - Czekolada deserowa z solonymi pistacjami
karmelizowanymi
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2.

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

3.

Aneks stanowi integralną część Regulaminu Promocji
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