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I.  INFORMACJE PODSTAWOWE

§ 1

NAZWA KONKURSU

Konkurs nosi nazwę „Gdzie Cię niesie na Święta?” i jest organizowany w sklepach należących do sieci sklepów 
spółki „Delikatesy Centrum Grupa Euro Cash Sp. z o.o.” dalej (‘Delikatesy Centrum’) przy współpracy ze spółką 
Polskie Fermy Grupa Producentów Sp. z o.o. w celu promocji produktów marki Kurka Wolna i jest sprzedażą 
premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów w Delikatesach Centrum jaj kurzych marki 
„Kurka Wolna”.

§ 2

ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235) przy ul. Równoległej 4 a, wpisana do 
Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000338509 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP 521-31-41-885, kapitał zakładowy: 1 635 175 zł, 
opłacony w całości, zwana dalej Organizatorem.

§ 3

PRODUKTY OBJĘTE KONKURSEM

Konkursem objęty jest zakup jaj kurzych marki „Kurka Wolna” (dalej zwane „Produktami”) w sklepach Delikatesy 
Centrum w całej Polsce. Lista sklepów Delikatesy Centrum określona jest w Załączniku 1 do niniejszego 
Regulaminu.

§ 4

CEL RYWALIZACJI KONKURSOWEJ. ZADANIE KONKURSOWE

Konkurs polega na odpowiedzeniu przez Uczestników na pytanie „Gdzie Cię niesie na Święta?” w jak 
najciekawszy, najbardziej oryginalny sposób. Zgłoszenie konkursowe powinno być wysłane pocztą e-mail na 
adres poczty elektronicznej wskazany w niniejszym regulaminie, w sposób określony niniejszym Regulaminem.

§ 5

WGLĄD W REGULAMIN KONKURSU

1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu w: 
   a) siedzibie Organizatora: Cursor S.A., ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, 
   b) na stronie www.kurkawolna.pl  
   c) siedzibie Polskie Fermy Grupa Producentów Sp. z o.o.

2. Warunki Konkursu są określone w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne 
w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

REGULAMIN KONKURSU „GDZIE CIĘ NIESIE NA ŚWIĘTA?”
(DALEJ „KONKURS”)
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II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 6

UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które nabędą Produkty jako konsumenci w rozumieniu art. 221 
Kodeksu cywilnego (dalej „Uczestnicy”).

2. Z udziału w Konkursie wyklucza się osoby: 
   a) będące pracownikami Organizatora, 
   b) będące pracownikami Delikatesy Centrum Grupa Euro Cash Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
 oraz Polskie Fermy Grupa Producentów Sp. z o.o. z siedzibą w Korfantowie, 
   c) członków najbliższych rodzin osób, o którym mowa w pkt. a – b, 

Przez członków najbliższych rodzin, o których mowa w punkcie „c”, rozumie się małżonków, wstępnych,  
zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Zgłoszenie udziału Uczestnika w Konkursie następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej i polega 
na przesłaniu w terminie nie później niż do 22 grudnia 2016 r. do godziny 23:59:59. na adres poczty 
elektronicznej wskazany w niniejszym regulaminie, prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia (dalej 
„zgłoszenie”). Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia powinien zawierać: 
 Dane osobowe Uczestnika tj. imię, nazwisko, adres; 
Adres E-Mail; numer telefonu Uczestnika. 
Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.kurkawolna.pl

4. Osoba zgłaszająca udział w Konkursie może występować wyłącznie we własnym imieniu.

5. Zgłoszenia osób, o których mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu, nie będą brane pod uwagę.

6. W przypadku Uczestników, będących osobami fizycznymi niemającymi pełnej zdolności do czynności 
prawnych (w tym niepełnoletnimi), wszelkie oświadczenia woli, w tym zgody tych osób, o których mowa 
w niniejszym Regulaminie muszą zostać wyrażone za zgodą przedstawicieli ustawowych (rodziców lub 
opiekunów prawnych) tych osób działających w ich imieniu. Organizator ma prawo żądać otrzymania ww. 
zgody na piśmie i w razie nie otrzymania takiej zgody wykluczy takiego Uczestnika z Konkursu. Zgoda na 
piśmie na udział w Konkursie i odbiór nagrody wymagana jest również w razie wygrania przez Uczestnika nie 
posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych nagrody.

7. Organizator nie ingeruje w kwestie możliwości skorzystania z nagrody przez Uczestników.

III. ZASADY KONKURSU 

§ 7

CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od 1 grudnia do 22 grudnia 2016 r. – jest to czas, w którym należy nabyć Produkty w ilości 
i w miejscach określonych niniejszym regulaminem, zachować dowód nabycia Produktów, potwierdzający nabycie 
produktu w sklepie Delikatesy Centrum objętym Konkursem w czasie jego trwania oraz wykonać 
i wysłać zadanie konkursowe wraz z formularzem zgłoszenia zawierającym dane wskazane w niniejszym 
regulaminie na adres poczty elektronicznej Organizatora wskazany w niniejszym regulaminie tj.: 
gdziecieniesienaswieta@kurkawolna.pl. O zachowaniu terminu zgłoszenia do Konkursu decyduje data wpłynięcia 
formularza zgłoszenia do Organizatora. Zakup Produktów w sklepach wskazanych w Załączniku 1 powinien 
nastąpić w dniach od 1 grudnia do 22 grudnia 2016 r. (w godzinach pracy danego sklepu Delikatesy Centrum 
objętego Konkursem).



3

§ 8

WARUNEK UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od 1 grudnia do 22 grudnia 2016 r. (w godzinach pracy 
wybranego sklepu), w jednym ze sklepów wymienionych w Załączniku 1 do niniejszego Regulaminu (lista 
sklepów Delikatesy Centrum, których objęte są Konkursem) zakupić co najmniej 4 (cztery) opakowania 
kurzych jaj marki Kurka Wolna, w tym przynajmniej 1 (jedno) opakowanie 10 (dziesięciu) sztuk i zachować 
dowód jego nabycia. Uczestnik nie musi dokonywać jednorazowego zakupu wszystkich 4 opakowań kurzych 
jaj, dokumentując zakup na jednym paragonie, może dokonać kilku zakupów, ale każdorazowo musi 
posiadać tyle dowodów zakupów ilu dokonał. Zakupy te muszą być zrealizowane w okresie trwania Konkursu. 
Uczestnik po dokonaniu kompletnego zakupu wyśle swoje zgłoszenie do Organizatora w sposób określony 
w § 4 (zadanie konkursowe).

2. Każdy z uczestników Konkursu może wziąć w nim udział tyle razy, ile razy uprzednio spełni warunek, 
o jakim mowa w § 8, ust. 1, z zachowaniem terminów określonych w § 7. Za jeden zakup (4 opakowania jaj 
Kurka Wolna, w tym 1 opakowanie składające się z 10 szt.) ten sam Uczestnik otrzymuje prawo do jednego 
zgłoszenia się do Konkursu.

§ 9

ZASADY RYWALIZACJI O NAGRODY

1. Prawo do nagrody uzyska 6 Uczestników Konkursu, którzy w jak najlepszy sposób rozwiążą zadanie 
konkursowe, tj. w okresie trwania Konkursu wskazanym w § 7: zakupią Produkt objęty Konkursem, 
zachowają dowód zakupu Produktu, oraz prześlą odpowiedź na zadanie konkursowe na adres mailowy 
gdziecieniesienaswieta@kurkawolna.pl. Ocenie podlega tematyka i treść odpowiedzi oraz oryginalne ujęcie – 
zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.

2. Do maila należy dołączyć formularz zgłoszenia zawierającą wskazane w niniejszym regulaminie dane 
Uczestnika tj.: jego imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Uczestnika.

3. Laureat Konkursu zostaje wybrany według kryterium określonego w § 4 po zakończeniu okresu przyjmowania 
zgłoszeń do Konkursu, w terminie do dnia 6 stycznia 2016 r. przez komisję konkursową, w której skład 
wchodzą przedstawiciele Organizatora z siedzibą w Warszawie. Jeden Uczestnik Konkursu, którego 
sposób wykonania zadania konkursowego zostanie oceniony najwyżej, uzyska prawo do nagrody głównej 
a 5 Uczestników Konkursu, których sposób wykonania zadania zostanie w następnej kolejności najwyżej 
oceniony przez komisję konkursową, uzyska prawo do nagród drugiego stopnia. Nagrody w Konkursie 
zostały określone w § 10 ust. 1 Regulaminu. Wybór Laureatów Konkursu zostanie dokonany w siedzibie 
Organizatora. Z przebiegu wyboru sporządzony zostanie protokół. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni 
o zdobyciu nagrody pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Warunkiem wydania nagrody jest podpisanie 
przez Laureata protokołu odbioru nagrody.

IV. NAGRODY

§ 10

NAGRODY

1. Nagrodą pierwszego stopnia w Konkursie jest:

1) jeden voucher o wartości 2.000 zł brutto (z VAT) oraz dodatkowa nagroda pieniężna o wartości 11,11% 
wartości nagrody głównej w kwocie 222,00 zł, która jest przeznaczona na pokrycie podatku 
dochodowego od osób fizycznych, do wykorzystania w hotelu Bukovina, z terminem ważności 
od 01.02.2017 r. do dnia 30.06.2017 roku na pobyt w hotelu Bukovina dla maksymalnie 4 osób, 
w tym 2 osób dorosłych i 2 dzieci do lat 14, realizowana w terminach ustalonych przez firmę hotel 
Bukovina. Termin przypadający od 01 lutego 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. wg programu pobytu, 
który stanowi Załącznik nr 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za możliwość skorzystania 
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z pobytu w hotelu przez Laureata Konkursu oraz wskazane przez niego osoby towarzyszące (w tym 
w szczególności stan zdrowia, spełnienie wymagań prawnych i wymagań bezpieczeństwa, posiadanie 
odpowiednich dokumentów uprawniających do zameldowania się w hotelu). Uczestnicy wycieczki są 
zobowiązani do pokrywania we własnym zakresie wydatków nieobjętych voucherem. Nagroda zostanie 
wydana na podstawie pisemnego protokołu jej odbioru. Od łącznej wartości nagrody głównej (vouchera 
o wartości 2.000 zł brutto z VAT oraz dodatkowej nagrody pieniężnej o wartości 11,11% wartości 
nagrody głównej, Organizator potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego 
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 14, 
poz. 176 ze zmianami) i odprowadzi ją do właściwego urzędu skarbowego. 

2) Nagrodami drugiego stopnia w Konkursie jest 5 plecaków turystycznych o wartości 150 zł każdy 
wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 11,11% wartości tej nagrody tj. kwotą 16,65 zł, która 
jest przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych. Od łącznej wartości nagrody 
drugiego stopnia, Organizator potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego 
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 14, 
poz. 176 ze zmianami) i odprowadzi ja do właściwego urzędu skarbowego. 

2. Zwycięzcom nagrody nie przysługuje prawo do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego 
oraz do zamiany nagrody na inną. Zakres świadczeń i warunki wykorzystania nagrody określa Organizator. 
Szczegółowy sposób odbycia pobytu (np. wybrany termin, wskazanie uczestników) uzgadnia Laureat 
Nagrody I stopnia z hotelem Bukovina. 

§ 11

WYDANIE NAGRÓD LAUREATOM

1. Wraz z powiadomieniem o wygranej nagrody głównej zgodnie z § 9 Laureat Konkursu zostanie poproszony 
o dostarczenie dowodów zakupu Produktów. Laureat traci prawo do nagrody w razie nieprzekazania 
dowodów zakupu Produktów w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania powiadomienia o przyznaniu mu 
nagrody w Konkursie.

2. Dowody zakupu (paragony) powinny zostać przesłane przez Laureata w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia 
otrzymania żądania, pocztą, pod adresem Organizatora. O zachowaniu tego terminu decyduje data stempla 
pocztowego. 

3. Nagrody w postaci voucheru oraz plecaków zostaną wysłane Laureatom pocztą lub przesyłką kurierską 
w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. W przypadku niemożliwości doręczenia Nagrody z przyczyn leżących 
po stronie Laureata, a w szczególności z powodu podania błędnych danych adresowych lub nieodebrania 
przesyłki przez Laureata, Laureat traci prawo do Nagrody.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI

1. Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać pisemnie za pośrednictwem poczty 
listem poleconym pod adresem Organizatora. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane 
personalne (tj. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania) zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji 
wraz z uzasadnieniem.

2. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

3. O sposobie załatwienia reklamacji uczestnik Konkursu zostanie poinformowany pisemnie w terminie 7 dni 
od dnia rozpatrzenia reklamacji, listem poleconym.
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§ 13

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w zgłoszeniu do Konkursu 
wyłącznie w celu organizacji i prowadzenia Konkursu oraz realizacji nagrody. Administratorem danych jest 
Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235) przy ul. Równoległej 4a. Uczestnik oświadcza i potwierdza, 
że został poinformowany przez Administratora Danych Osobowych o przysługującym mu prawie dostępu 
do danych osobowych, ich poprawiania, o celu zbierania danych osobowych oraz dobrowolności ich podania.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora przy zachowaniu zasad określonych 
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz.1182) wyłącznie 
w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów i wypełnienia obowiązków podatkowych 
związanych z Konkursem. 

3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w formularzu zgłoszenia. 
Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednak konieczna do wzięcia udziału w Konkursie.

4. Uczestnik winien wyrazić także zgodę na użycie przez Organizatora telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych z użyciem numeru telefonu Uczestnika podanego w formularzu zgłoszenia dla celów realizacji 
Konkursu oraz na przesyłanie informacji dotyczących Konkursu drogą elektroniczną na podany przez 
Uczestnika w formularzu zgłoszenia adres poczty elektronicznej.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez 
Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiających prawidłowe 
zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości 
Organizatora, powinni niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana 
danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji. Brak aktualizacji informacji może spowodować 
brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

6. Organizator zapewnia poufność danych osobowych uczestników Konkursu.

§ 14

SPRAWY NIEUREGULOWANE

1. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom 
Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa 
polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Organizator, na podstawie artykułu 921 § 3 k.c. nabywa z chwilą wydania nagrody autorskie prawa 
majątkowe do nagrodzonej odpowiedzi na podstawie pisemnego oświadczenia Laureata dostarczonego 
Organizatorowi wraz z potwierdzeniem odbioru Nagrody, w szczególności Organizator nabywa prawa do 
rozporządzania i korzystania z treści we własnym zakresie jak i na użytek osób trzecich, bez ograniczenia 
terytorium, na następujących polach eksploatacji,

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

2) digitalizację, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych,
w tym Internetu, intranetu i extranetu,

3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których list utrwalono – wprowadzanie do obrotu, 
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

4) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt. 1 - 3 publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

5) wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek
i adaptacji,

6) wykorzystanie we wszelkiej działalności handlowe i reklamowej.
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wraz z prawem anonimowego rozpowszechniania nagrodzonej treści, wprowadzania w niej zmian, do 
korzystania z treści, w tym także po zmianach do oznaczania produktów i promocji usług Polskie Fermy 
Grupa Producentów Sp. z o.o. z siedzibą w Korfantowie, a także decydowania o pierwszym publicznym 
udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania, dokonywania oraz wykorzystywania 
opracowań.

4. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy utwór 
Uczestnika lub jego zgłoszenie w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa.

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych opisanych wyżej odbywa się w związku z udziałem w Konkursie 
i nie łączy się z żadną dodatkową odpłatnością.

6. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Uczestnika Konkursu postanowień niniejszego 
Regulaminu Konkursu, podejrzenia Organizatora, że Uczestnik podejmuje działania nieuczciwe bądź 
sprzeczne z prawem, albo w sposób nieuczciwy lub sprzeczny z prawem, bądź niniejszym regulaminem, 
podejmuje działania zmierzające do poprawy swoich szans w Konkursie, bądź zmiany wyniku Konkursu, 
nagroda wygrana przez danego Uczestnika przepada, a Organizator Konkursu jest uprawniony do 
nagrodzenia innego Uczestnika Konkursu, zgodnie ze wskazaniem Komisji konkursowej.

ZAŁĄCZNIK 1 - WYKAZ SKLEPÓW DELIKATESY CENTRUM
Lista sklepów Delikatesy Centrum dostępna jest na stronie www.delikatesy.pl w zakładce Lista sklepów

ZAŁĄCZNIK 2 - PROGRAM POBYTU W HOTELU TERMY BUKOVINA
Program pobytu w hotelu Bukovina, Laureat ustala sam bezpośrednio z hotelem. Dane kontaktowe do hotelu: 

ul. Sportowa 22
34-530 Bukowina Tatrzańska
+48 18 20 25 400
info@hotelbukovina.pl

W ramach pobytu Laureaci mają nielimitowany wstęp do Term BUKOVINA – największego kompleksu basenów 
termalnych w Polsce.

W przypadku, gdy kwota nagrody nie zostanie w pełni wykorzystana za opłatę za nocleg, Laureat może różnicę 
wykorzystać na dodatkowe płatne atrakcje, które zapewnia hotel Bukovina.


