
REGULAMIN KONKURSU  
 

1. Organizator i czas trwania Konkursu. 
 

1.1. Organizatorem konkursu  pod nazwą „Najładniejszy  list do Św. Mikołaja” jest Rzeszówdis 
sp. z o.o., ul Rejtana 69, 35-959 Rzeszów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000000137, NIP: 813-320-14-28, kapitał zakładowy: 100.000,00 
zł, zwana dalej "Organizatorem". 
 
1.2..Fundatorem nagród jest Rzeszówdis sp. z. o.o., ul Rejtana 69, 35-959 Rzeszów, 
zarejestrowana rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000137, NIP: 813-
320-14-28, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł. 
 
1.3.  Konkurs rozpoczyna się w dniu 30.10.2018  r. i trwa do dnia 06.12.2018 r. Nagrody objęte  
Konkursem będą wydawane dnia 08.12.2018 o godz. 13:00. Warunkiem odebrania nagrody 
jest obecność podczas ogłaszania wyników konkursu.  
 
1.4. Konkurs jest organizowany na terenie hipermarketu E. Leclerc mieszczącego się w 
Rzeszowie, przy ul. Rejtana 69, 35-959.  
 
1.5. Konkurs  jest prowadzony zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu 
("Regulamin"). 
 
1.6. Konkurs jest organizowany w celu zwiększenia atrakcyjności w hipermarkecie E.Leclerc 
przy ul. Rejtana 69 w Rzeszowie.  
 
1.7. Treść niniejszego regulaminu dostępny jest w Punkcie Obsługi Klienta,  Kasie Centralnej 
Hipermarketu Centrum Handlowego E.Leclerc, (ul. Rejtana 69, 35-959 Rzeszów) oraz stronie 
internetowej: www.leclerc-rzeszow.pl , www.leclerc.rzeszow.pl.  
 
 
 
2. Warunki  uczestnictwa w Konkursie. 

 
2.1. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie konsumenci posiadający Kartę Stałego Klienta, 

zgodnie z zasadami regulaminu funkcjonowania programu lojalnościowego, którego treść 
dostępna jest w Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej: www.leclerc-
rzeszow.pl , www.leclerc.rzeszow.pl  

 
2.2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest działanie Uczestnika polegające na 

dokonaniu zakupów dowolnych zabawek  w hipermarkecie E.Leclerc znajdującym 
się w Rzeszowie za kwotę brutto minimum 100,00 zł. w okresie od 30.10.2018 
do 06.12.2018 .  
 

2.3. Uczestnikiem Konkursu  może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełni warunki określone 
niniejszym w Regulaminie 

 
2.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

 
2.5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także małżonkowie, 
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dzieci, rodzice oraz rodzeństwo tych osób, serwisanci, pracownicy firmy ochroniarskiej 
MUSI pracownicy firmy sprzątającej MUSI oraz pracownicy Agencji Pracy Tymczasowej 
Agnes.  

 
2.6. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin w całości i zobowiązuje 

się przestrzegać określone w nim zasady, jak również oświadcza, że spełnia wszystkie 
warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.  

 
 

3. Zasady przeprowadzenia Konkursu. 
 

 
3.1. Aby wziąć udział w Konkursie  uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:  

 
A) W okresie od dnia 30.10.2018  r. do 06.12.2018  r. w godzinach otwarcia hipermarketu 
E. Leclerc dokonać jednorazowych zakupów  dowolnych zabawek za kwotę co najmniej 
100,00  złotych brutto. 
 
B) Ewentualnie w okresie od dnia 30.10.2018  r. do 06.12.2018  r. dokonać jednorazowych 
zakupów dowolnych zabawek w sklepie internetowym - http://www.leclerc.rzeszow.pl/ - 
za kwotę co najmniej 100,00 złotych brutto.   
 

3.2. Odebrać  automatycznie wydrukowany na kasie kupon konkursowy uprawniający do 
wzięcia udziału w konkursie. Na kuponie będzie automatycznie nadrukowany numer Karty 
Stałego Klienta.  

 
3.3. Należy  wykonać zadanie konkursowe polegające  na ułożeniu najładniejszego  listu do Św. 

Mikołaja. Zadanie może być  wykonanego dowolną techniką.   
 
3.4. Do wykonanej pracy należy dołączyć ( przypiąć )  kupon uprawniający do wzięcia udziału w 
konkursie. Jest to warunek niezbędny w celu  oceny pracy.  
 
3.4. Wrzucić pracę  wraz z dołączonym kuponem konkursowym oraz  paragonem zakupu do 

urny konkursowej znajdującej się w centralnym punkcie Centrum Handlowego lub złożyć w 
Punkcie Obsługi Klienta .  
 

3.5. Nagrodzone zostaną tylko najciekawsze propozycje. 
 
3.6. Organizator nie przewiduje możliwości  łączenia paragonów.  
 
3.7. Za każde wydane 100,00 zł. na zakup dowolnych zabawek Klient otrzymuje jeden kupon 
uprawniający do wzięcia udziału w Konkursie.  
 
4. Wyłonienie Zwycięzców oraz nagrody 

 
4.1. Zgłoszenia  Uczestników oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem 

wykonania zadania konkursowego i poprawności dokonania zgłoszenia. Ocenie podlegać 
będą wyłącznie prawidłowe zgłoszenia konkursowe.  
 

4.2. Zwycięzcami Konkursu zostanie 17 Uczestników, którzy w najciekawszy i najbardziej 
kreatywny sposób wykonają zadanie konkursowe, z zastrzeżeniem postanowień 4.7 
poniżej. .  
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4.3.Nagrodami w konkursie są bony towarowe każdy o wartości 500 zł. Łączna pula nagród 
przyznanych w Konkursie wynosi:  8500 zł.   
 
4.4.Nagrody o których mowa w pkt 4.3 mogą być realizowane w hipermarkecie E. Leclerc 

Rzeszów w okresie od 08.12.2018 do 31.12.2018 . Po upływie tego terminu tracą one 
ważność. 

 
 
 
4.5.Laureaci Konkursu są obowiązani w trakcie ogłaszania wyników Konkursu Mikołajkowego 
do posiadania oryginału Karty Stałego Klienta , celem identyfikacji danych zamieszczonych w 
kuponie . 
 
4.6.Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 08.12.2018 o godz. 
13:00 w E. Leclerc Rzeszów. Lista Zwycięzców zostanie sporządzona po numerze Karty Stałego 
Klienta. 
 
 
4.7.Warunkiem koniecznym do odebrania nagrody przyznanej w Konkursie jest obecność na 
uroczystości ogłoszenia wyników konkursu i wręczania nagród oraz okazanie oryginalnej  Karty 
Stałego Klienta. 
Organizator może sporządzić rezerwową listę Uczestników, którzy będą uprawnieni do 
otrzymania nagród, w przypadku gdy nie wszyscy zwycięzcy Konkursu będą obecni podczas 
ogłaszania wyników Konkursu i przyznania nagród i/ lub nie wszyscy okażą Kartę Stałego 
Klienta. Uczestnicy Konkursu z listy rezerwowej wybierani są zgodnie z miejscem zajmowanym 
na liście rezerwowej. Warunkiem otrzymania nagrody przez osobę z listy rezerwowej jest jej 
obecność w trakcie ogłaszania wyników konkursu i przyznawania nagród oraz okazania 
oryginalnej Karty Stałego klienta .  
 
4.8. W przypadku nieobecności Laureatów Konkursu i osób z listy rezerwowej, o której mowa w 
pkt. 4.7, w trakcie ogłaszania wyników konkursu, Organizator zastrzega sobie możliwość 
nieprzyznania nagrody lub nagród, o których mowa w pkt. 4.3. 
 
4.9. Z chwilą wydania nagrody Laureatowi Konkursu Mikołajkowego, Organizator nabywa 
nieodpłatnie na zasadzie licencji niewyłącznej majątkowe prawa autorskie do nagrodzonego 
zadania konkursowego Laureata Konkursu (dalej zwanego utworem) Mikołajkowego  na 
następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – 
wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  w zakresie obrotu oryginałem 
albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub 
najem oryginału albo egzemplarzy;  w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż 
powyżej określony, tj. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w zakresie 
wprowadzenia do pamięci komputera w tym także przesyłanie i udostępnianie za pomocą sieci 
komputerowych, w tym sieci Internet i Intranet, publikowania Utworu w ramach innych 
utworów, prawa wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych (korzystania z opracowań 
Utworu, jego tłumaczeń, przeróbek, adaptacji. 
 
5. Komisja Konkursowa: 

 
5.1. W celu przyznania nagród w Konkursie Mikołajkowym  i zapewnienia prawidłowości 

przeprowadzenia Konkursu urodzinowego Organizator powoła  5 osobową Komisję 
Konkursową („Komisja”). W skład Komisji wejdą przedstawiciele Organizatora: 



1. Prezes Zarządu  Denis Louis 
2. V-ce Prezes Joanna Louis 
3. Dyrektor Grzegorz Włosek 
4. Szef departamentu Grzegorz Wojnarowski 
5. Kierownik działu zabawek Monika Pałczyńska 
6. Ewa Peszek  
7. Marzena Nycz 
 

 
5.2. Do zadań Komisji należy: 

5.2.1.  Rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz 
zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, 

5.2.2.  Podpisanie listy wybranych zgłoszeń, 
5.2.3.  Prowadzenie postępowań reklamacyjnych, 
5.2.4.  Wręczenie nagród Zwycięzcom, 
5.2.5.  Sporządzenie protokołu z wynikami konkursu.  

 
5.3. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 
 
5.4. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu urodzinowego mogą być 
zgłaszane Komisji Konkursowej przez każdego Uczestnika. 

 
6. Postępowanie reklamacyjne. 

 
6.1. Każdemu  Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia 
rozpoczęcia Konkursu do dnia 21.12.2018 r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego 
terminu, po 21.12.2018  r. nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę 
stempla na przesyłce zawierającej reklamację..  
 
6.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego  
reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres zameldowania, zgodny z adresem 
podanym w dokumencie tożsamości wraz z kodem pocztowym reklamującego) datę i miejsce 
zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę  reklamacji, treść  żądania reklamującego 
oraz opis okoliczności  uzasadniających reklamację.  
 
6.3. Reklamacje należy  kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:  
ul. Rejtana 69, 35-959 Rzeszów; z dopiskiem reklamacja „Konkurs List do Św. Mikołaja ”.  
 
6.4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od otrzymania reklamacji przez 
Organizatora. Za zachowanie terminu na rozpatrzenie reklamacji uważa się nadanie przez 
Organizatora odpowiedzi na reklamację przesyłką kurierską lub pocztą. Po wyczerpaniu 
postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia 
nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym. .  
 
7. Postanowienia końcowe 

 
7.1. Biorąc udział w Akcji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę  na zasady 
Konkursu  zawarte w niniejszym Regulaminie. 
 
7.2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w tym do zmiany zasad 
Akcji oraz nagród o ile nie narusza to już praw nabytych przez Uczestników Akcji. Organizator 
może również w każdym czasie Akcje odwołać.  
 
7.3. Wszelkie spory  będą  rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.  



 
7.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się  przepisy kodeksu 
cywilnego. 
 
7.5. W przypadku gdy wartość otrzymanej przez Uczestnika nagrody spowoduje zaistnienia 
przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób 
fizycznych z tytułu nagród związanych z Akcją, Organizator przyzna Uczestnikowi nagrodę 
dodatkową pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę 
nagrody, tj. równowartość 11,11% wartości nagrody, która zostanie przeznaczona na zapłatę 
podatku. Przed wydaniem nagrody Organizator pobierze od zdobywcy nagrody podatek 
dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany 
poprzez potrącenie podatku z nagrodą dodatkową, o której mowa powyżej. 
 
 
 
7.6. Uczestnik uprawniony jest do wielokrotnego wzięcia udziału w Akcji w okresie wskazanym 
w pkt. 1.3 pod warunkiem spełniania zasad określonych niniejszym regulaminem. 
 
7.7. Nagrody otrzymane na zasadach określonych w Regulaminie nie podlegają wymianie ani 
zwrotowi ( z wyjątkiem sytuacji wskazanej w pkt. 3.9). Nie narusza to uprawnień Uczestników 
Akcji, w tym Zwycięzców Konkursu urodzinowego, wynikających z rękojmi za wady, które będą 
realizowane na zasadach określonych w przepisach prawa. 
 
7.8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu i warunków Akcji z 
ważnych powodów, o ile nie narusza to już praw nabytych przez Uczestników Akcji. 
 
 
 
 
 
 
 


