REGULAMIN KONKURSU
„10 LAT RAZEM Z PRIMUSEM”
§1
DEFINICJE
1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje mają przedstawione poniżej znaczenie:
a. Organizator – Medias Mobile Katarzyna Mysiorek, z siedzibą w Łodzi (94-238 Łódź), przy ul. Kwiatowa 30,
NIP: 727-227-30-98, REGON: 473051525;
b. Fundator Nagród – Grupą Handlową Primus Sp. z o.o. ul. Kobaltowa 16, 91-528 Łódź Nip 7272710274
c. Konkurs – konkurs organizowany pod nazwą „10 LAT RAZEM Z PRIMUSEM”, którego zasady określa niniejszy
Regulamin;
d. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu;
e. Uczestnik – osoba spełniająca wymagania określone w par. 3 pkt 1. i 2. Regulaminu;
f. Laureat – osoba, która wygrała nagrodę w Konkursie;
g. Nagroda – Nagrody wymienione w par. 5 pkt 1. Regulaminu ufundowane przez Fundatora Nagród;
h. Zadanie konkursowe – zadanie konkursowe będące warunkiem prawidłowego udziału w Konkursie, w
szczególności określonych w par. 4 pkt 1. – 10.;
i. Produkt promocyjny – dowolne produkty za łączną kwotę min. 10 zł lub 3 produkty Kompani Piwowarskiej
marek takich jak: żubr, lech i tyskie (pełna lista produktów w załączniku nr 3) objęte niniejszą promocją, które
znajdują się w sprzedaży, w sieci sklepów Primus na terenie Polski w okresie trwania Konkursu.
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§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie urządzanym pod nazwą “10 LAT RAZEM
Z PRIMUSEM”.
Konkurs organizowany jest w sieci sklepów Primus na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (lista sklepów stanowi
załącznik nr 2 regulaminu).
Konkurs rozpoczyna się dnia 15.04.2017 r. i trwa do dnia 19.05.2017 r., przy czym czynności związane z
rozpatrywaniem reklamacji zakończą się najpóźniej dnia 31.07.2017 r.
Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy w szczególności od przypadku w
rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.).

5.

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie, na zasadach określonych w par. 4. Regulaminu, biorą udział, z zastrzeżeniem par. 3. pkt 2. poniżej,
wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, które
spełniają łącznienastępujące warunki:
a. posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
c. zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie akceptują jego postanowienia.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele, współpracownicy i członkowie organów
Organizatora oraz Fundatora Nagród, jak również podmiotów z nimi powiązanych, a także innych podmiotów
biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby
działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną (umowa o pracę, umowa
cywilnoprawna). Uczestnikami Konkursu nie mogą być także członkowie rodzin osób wymienionych powyżej, przez
co rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, opiekunów prawnych, dzieci przysposobione oraz
dzieci. Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących tego zastrzeżenia,
jednakże powzięcie przez Organizatora wiedzy o udziale osóbwy kluczonych z udziału w Konkursie na podstawie
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niniejszego punktu, powoduje wstosunkudotejosobybezwzględną utratę prawa do uzyskania Nagród w Konkursie.
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§4
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z zasadami Konkursu określonymi w
Regulaminie oraz w okresie od godz. 00:00:00 w dniu 15.04.2017 r. do godz. 23:59:59 w dniu 19.05.2017 r.,
spełnić następujące warunki:
a. dokonać jednorazowego zakupu produktów promocyjnych określonych w par. 1. lit. i potwierdzonego na
jednym dowodzie zakupu – paragonie fiskalnym lub fakturze VAT, wystawionym przez system kasowo-fiskalny
w sieci sklepów Primus, na terenie Polski oraz zachować otrzymany dowód zakupu do końca trwania Konkursu;
b. wykonać zadanie konkursowe polegające na kreatywnej, oryginalnej, ciekawej i inspirującej ułożeniu zdania ze
słowem PRIMUS;
c. przesłać swoją propozycję odpowiedzi, o której mowa w pkt. 1. lit. b. powyżej, w formie wiadomości SMS
wysyłając ją pod numer 71806 rozpoczynając treść SMS-a od słowa (prefiksu) – PRI, w terminie wskazanym w
pkt 1. powyżej.
Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Konkursie, dla swej ważności i skuteczności, polega na spełnieniu warunków
określonych w par. 4. pkt 1. lit. a. do c. powyżej, a poprzedzone musi być udokumentowanym jednorazowym
zakupem dowolnych Produktów promocyjnych.
Przykład poprawnego Zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości SMS z rozwiązaniem zadania konkursowego:
PRI.[odpowiedź Uczestnika Konkur su].
Odpowiedź Uczestnika powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać wulgaryzmów,
treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, jak również nie może zawierać treści reklamowych dotyczących
jakichkolwiek podmiotów i/lub produktów z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Produktów
promocyjnych.
Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał dowodu zakupu Produktu/ów promocyjnego/ych (za dowód
zakupu Organizator uznaje wyłącznie paragon fiskalny lub fakturę VAT wydany przez system kasowo-fiskalny na
terenie Polski) w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody w Konkursie, z zastrzeżeniem, że data na
dowodzie zakupu Produktów promocyjnych nie jest późniejsza, niż dzień dokonania Zgłoszenia w Konkursie.
Koszt przesłania wiadomości SM S pod numer 71806 z rozwiązaniem zadania konkursowego wynosi 1,23 zł z
VAT (1,00 zł + VAT) niezależnie od operatora. Numer, o którym mowa powyżej, dostępny jest u wszystkich
operatorów GSM działających na polskim rynku i korzystających z polskich zasobów numeracji, zarówno w
systemie pre-paid jak i post-paid. Opłata w wysokości 1,23 zł z VAT (1,00 zł + VAT) zostanie pobrana niezależnie od
tego, czy Zgłoszenie udziału w Konkursie będzie prawidłowe, czy też nie.
Długość wiadomości SMS ze zgłoszeniem może wynosić maksymalnie 160 znaków. Wiadomości dłuższe niż 160
znaków nie będą brały udziału w Konkursie. W przypadku, gdy ilość znaków w wiadomości SMS przekroczy liczbę
160 znaków, zostanie naliczona kolejna opłata w wysokości 1,23 zł z VAT za każdą następną rozpoczętą wiadomość
SMS, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego. W przypadku przesyłania wiadomości zawierającej polskie znaki (np.: ą,
ę, ł) z wykorzystaniem aparatu telefonicznego kodującego polskie znaki (tryb UNICODE), długość jednej
wiadomości SMS wynosi maksymalnie 75 znaków alfanumerycznych.
Fakt otrzymania przez Organizatora Zgłoszenia Uczestnika jest każdorazowo potwierdzony przez Organizatora
bezpłatnym SMS-em zwrotnym wysłanym na numer telefonu, z którego nadana została wiadomość SMS
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin. W Konkursie ważne są jedynie Zgłoszenia wysyłane za
pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej z telefonu komórkowego działającego w sieci jednego z obecnych na
polskim rynku operatorów telefonii komórkowej. W szczególności nie są uwzględniane Zgłoszenia wysłane za
pośrednictwem wiadomości SMS wysyłanej za pomocą Internetu, stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym
aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego.
Jednorazowe nabycie Produktów promocyjnych uprawnia Uczestnika do wysłania jednego Zgłoszenia za
pośrednictwem wiadomości SMS. Uczestnik może dokonać kilkakrotnego Zgłoszenia w Konkursie, pod
warunkiem, że będzie posiadał liczbę dowodów zakupu odpowiadającą ilości Zgłoszeń. Zastrzega się, iż większa
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liczba Produktów promocyjnych na jednym dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym lub fakturze VAT), nie
uprawnia do wysłania większej ilości Zgłoszeń.
10. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia:
a. które nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności warunków wskazanych
w pkt 1. – 9. powyżej;
b. które nie zaczynają się od właściwego prefiksu, tj. prefiksu PRI.;
c. wysłane w inny sposób niż z telefonu komórkowego;
d. w których Odpowiedzi naruszają autorskie prawa majątkowe, dobre obyczaje;
e. w których Odpowiedzi zawierają wulgaryzmy, treści obraźliwe oraz niebędące odpowiedzią na zadanie
konkursowe.
11. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez

Medias Mobile Katarzyna Mysiorek, z siedzibą w Łodzi (94-238 Łódź), przy ul. Kwiatowa 30 zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101
poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od Medias Mobile Katarzyna Mysiorek, z siedzibą w Łodzi
(94-238 Łódź), przy ul. Kwiatowa 30 informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą e z
ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
§5
NAGRODY
1. W Konkursie zostaną przyznane następujące Nagrody:
a. 1 (jedna) Nagroda I stopnia w postaci Apple iPhone 7 - 32GB Black o wartości 3300 zł brutto wraz z dodatkową
nagrodą pieniężną w wysokości 367,00 zł brutto.
b. 1 (jedna) Nagroda II stopnia w postaci telewizor led o wartości 3000 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą
pieniężną w wysokości 333,00 zł brutto.
c. 1 (jedna) Nagroda III stopnia w postaci ekspresu ciśnieniowego do kawy Saeco Lirika o wartości 1900 zł brutto
wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 211,00 zł brutto.
d. 1 (jedna) Nagroda IV stopnia w postaci Xbox One S 500 GB wraz z grą Fifa 17 o wartości 1600 zł wraz z dodatkową
nagrodą pieniężną w wysokości 178,00 zł brutto.
2. Łączna wartość puli Nagród w Konkursie wynosi 10899 zł brutto (słownie: dziewięc tysięcy złotych zero groszy).
3. Nagroda pieniężna, o której mowa § 5 pkt 1 powyżej, 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.
§6
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE
1. Wyboru najciekawszych Odpowiedzi dokona specjalnie w tym celu powołana przez Organizatora trzyosobowa
komisja konkursowa (zwana dalej „Komisja”), w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora i Fundatora
Nagród.
2. Do zadań Komisji należy:
a. zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym Zgłoszeniom;
b. rozstrzygnięcie Konkursu (ocena Odpowiedzi przesłanych przez Uczestników) zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności;
c. ogłoszenie listy laureatów Konkursu, którzy otrzymali prawo do Nagrody;
d. prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
3. Spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń Uczestników, nadesłanych za pośrednictwem wiadomości SMS i
zarejestrowanych w systemie SMS Organizatora w okresie od dnia 15.04.2017 r. do dnia 19.05.2017 r. włącznie,
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Komisja dokona wyboru 4 (czterech) Odpowiedzi, z których przyzna: pierwszej Odpowiedzi Uczestnika, który
otrzyma Nagrodę I Stopnia, drugiej Odpowiedzi Uczestnika, który otrzyma Nagrodę II Stopnia ; trzeciej
Odpowiedzi Uczestnika, który otrzyma Nagrodę III Stopnia ; czwartej Odpowiedzi Uczestnika, który otrzyma
Nagrodę IV Stopnia (dalej: „Laureaci Konkursu” ). W ocenie Komisji będą to Odpowiedzi najlepsze i po spełnieniu
warunków niniejszego regulaminu, uzyskają prawa do Nagród.
4. Komisja dokona rozstrzygnięcia Konkursu w terminie do dnia 26.05.2017 r.
5. Przy ocenie Odpowiedzi i wyborze najlepszych Odpowiedzi Komisja będzie stosowała następującekryteria:
a. oryginalność Odpowiedzi,
b. walory artystyczne Odpowiedzi,
c. pomysłowość,
d. powiązanie z promowaną marką – PRIMUS,
e. słownictwo i stylistykę,
f. kreatywność,
g. formę i treść.
6. Decyzja Komisji w zakresie wyboru Odpowiedzi jest ostateczna i wiążąca. Uczestnikowi przysługuje prawo do
złożenia reklamacji oraz do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
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§7
WERYFIKACJA LAUREATÓW
Organizator skontaktuje się z Laureatami Konkursu, poprzez przesłanie najpóźniej w terminie do 31.05.2017
r. w bezpłatnej wiadomości SMS informującej o wygranej, na numer telefonu komórkowego, z którego
Laureat Konkursu wysłał Zgłoszenie SMS. W powyższym SMS-ie, w celu weryfikacji prawa do Nagrody,
Laureat Konkursu poproszony zostanie o przesłanie listem poleconym w przeciągu 7 dni od daty otrzymania
wiadomości SMS z informacją o wygranej lub mailem pod adres primus@mediasmobile.pl, oryginału lub
kopii (skan) dowodu zakupu (paragonów fiskalnych lub faktur VAT) dokumentującej dokonanie zakupu
Produktów Promocyjnych określonych w §1 w sklepach sieci Primus oraz wypełnionego i podpisanego we
wskazanych miejscach oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. O zachowaniu
terminu do przesłania dowodu zakupu Produktów Promocyjnych oraz wypełnionego i podpisanego
oświadczenia (decyduje data stempla pocztowego), z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki
zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem. Oświadczenie nieopatrzone
podpisami Laureata Konkursu Organizator uzna za nieważne.
W oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej Uczestnik zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, tj. numer
telefonu komórkowego, z którego wysłano Zgłoszenie SMS, imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz złożyć pisemne
oświadczenie, że nie jest wyłączony z brania udziału w Konkursie.
Prawidłowo wypełnione oświadczenie wraz z dowodem zakupu Produktu Promocyjnego należy przesłać listem
poleconym na adres Organizatora: MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek ul. Kwiatowa 30, 94-238 Łódź z dopiskiem na
kopercie „10 LAT RAZEM Z PRIMUSEM”. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie
www.mediasmobile.pl/regulaminy .
Dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) jest uznany za potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych i
uprawnia Laureata Konkursu do otrzymania Nagrody, jeżeli spełnia następujące warunki:
a. jest czytelny,
b. w liście zakupów wskazanej na dowodzie zakupu znajduje się potwierdzenie dokonania zakupu Produktów
Promocyjnych w jednym ze sklepów sieci Primus znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c. data i godzina wystawienia dowodu zakupu zawiera się w okresie Sprzedaży Promocyjnej i jest wcześniejsza
niż data wysłania Zgłoszenia w Konkursie.
Niedopełnienie któregokolwiek z powyższych podpunktów skutkować będzie utratą prawa do Nagrody, która
pozostanie do dyspozycji Organizatora. Laureat Konkursu w ciągu 3 dni roboczych od daty wpłynięcia do
Organizatora oświadczenia otrzyma bezpłatną wiadomość SMS z podaniem przyczyny utraty prawa do
Nagrody.
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6. Laureat Konkursu traci prawo do Nagrody, jeżeli:

a.
b.
c.
d.
e.

nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu, lub;
nie prześle stosownego dowodu zakupu Produktu/ów promocyjnego/ych, lub;
z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać Nagrody, lub;
odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania Nagrody, lub;
SMS ze zgłoszeniem udziału do Konkursu nie będzie przesłany w terminie od dnia 15.04.2017 r. do dnia
19.05.2017 r. do godziny 23:59:59;
f. przesłany dowód zakupu będzie podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie, lub;
g. przesłany dowód zakupu będzie miał późniejszą datę niż data przesłania Zgłoszenia przez Uczestnika za
pomocą SMS;
h. przesłany dowód zakupu będzie dotyczył innego produktu niż Produkty promocyjne.
7. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
8. Dany Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną Nagrodę, przy czym zastrzega się, iż jeśli Komisja
przyzna danemu Uczestnikowi Nagrodę, a jego inne Zgłoszenie z odpowiedzią zostanie wybrane przez Komisję do
kolejnej Nagrody, traci on prawo do kolejnej Nagrody.
9. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z
protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora.
§8
WYDANIE NAGRÓD
1. Nagrody w konkursie zostaną wydane laureatom w sklepie w którym laureat dokonał zakupów po wcześniejszym
ustaleniu terminu z laureatem, jednak nie później niż do 16.07.2017 r.
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2.

3.

4.

1.

§9
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem można składać na piśmie na adres Organizatora: Medias
Mobile Katarzyna Mysiorek, ul. Kwiatowa 30, 94-238 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
reklamacje@mediasmobile.pl, przez cały czas trwania Konkursu, oraz po jego zakończeniu w terminie do dnia
16.07.2017 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji w przypadku formy pisemnej decyduje data stempla
pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną z
powyższym terminem, zaś w przypadku reklamacji złożonej drogą elektroniczną data wysłania reklamacji.
Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne dla wszystkich Uczestników Konkursu. W przypadku nie
uwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem
powszechnym.
Reklamacje rozpatruje Organizator. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub email Uczestnika Konkursu, dokładny opis i powód reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje
wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego
reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana
w formie pisemnej na adres korespondencyjny – a jeśli Uczestnik podał wyłącznie adres e-mail do korespondencji pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ramach reklamacji. Na żądanie Uczestnika składającego reklamację
Organizator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres korespondencyjny
lub adres e-mail.
§10
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW
Administratorem danych osobowych przetwarzanych dla celów organizacji Konkursu jest Medias Mobile
Katarzyna Mysiorek, z siedzibą w Łodzi (94-238 Łódź), przy ul. Kwiatowa 30. Przekazanie danych osobowych jest
dobrowolne. Dane będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym przede wszystkim
w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu, wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Pani/Pana dane
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osobowe mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla
potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania Nagród.
2. Administrator danych powierza przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi w celu i
zakresie wskazanym w niniejszmy §10 Regulaminu.
§11
PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik Konkursu, w razie zwycięstwa w Konkursie, zobowiązuje się do podpisania Oświadczenia
Laureata Konkursu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i udziela nieodpłatnie oraz bez
ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi oraz Fundatorowi Nagród licencji
niewyłącznej na korzystanie z Odpowiedzi. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do
korzystania z Odpowiedzi na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jej egzemplarzy w tym w szczególności
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
b. wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, publiczne rozpowszechnianie oryginału lub egzemplarzy, na
których go utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, oraz zezwalanie na to osobom trzecim, niezależnie
od ich liczby oraz formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu.
c. wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów Odpowiedzi w celu wprowadzenia Odpowiedzi do
obrotu, w sposób określony w lit. b.,
d. wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów Odpowiedzi w celu stworzenia dowolnych materiałów
reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz
korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony w lit. b.,
e. rozpowszechnianie i udostępnianie Odpowiedzi w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera
bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy.
2. Każdy Uczestnik poprzez fakt przystępienia do Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie prawa własności
intelektualnej do Odpowiedzi przesłanych w ramach Konkursu w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe,
jak również, że Odpowiedzi są przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie były dotychczas nigdzie
publikowane, jak również że nie naruszają jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, a
zwłaszcza praw autorskich, ani nie są obciążone prawami osób trzecich.
3. Organizator oraz Fundator Nagród zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych Odpowiedzi przez
Uczestników Konkursu dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia
Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach w szczególności na publikację przesłanych Odpowiedzi, jak również
do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i zgadza się na publikację, jak również do dokonania
zmian, modyfikacji, w tym skrótów i korzystania z tak zmienionych Odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej.
§12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem http://www.mediasmobile.pl/regulaminy oraz w siedzibie
Organizatora.
2. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania
jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Laureat Konkursu nie może przenieść praw do Nagrody na osoby
trzecie.
3. Zabronione jest dokonywanie przez Uczestnika/Zwycięzcę, w ramach uczestnictwa w Konkursie, jakichkolwiek
naruszeń prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub
któregokolwiek z postanowień Regulaminu.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu prowadzonego pod nazwą „10 LAT RAZEM Z PRIMUSEM”
Oświadczenie Laureata Konkursu o danych osobowych
DANE LAUREATA

Imię i nazwisko**: ....................................................................................................................................................
Ulica, numer domu i mieszkania**: .........................................................................................................................
Kod i miejscowość**: ...............................................................................................................................................
Nr telefonu komórkowego*: ...................................................................................................................................

Oświadczam, że spełniam warunki określone w § 3 Regulaminu Konkursu.
Oświadczam, że jestem autorem Odpowiedzi i przysługuje mi pełnia prawa autorskich osobistych i majątkowych do odpowiedzi
udzielonej w ramach Zadania Konkursowego.

..................................................................................
(Data oraz czytelny podpis Laureata)

Wyrażam Medias Mobile Katarzyna Mysiorek, z siedzibą w Łodzi (94-238 Łódź), przy ul. Kwiatowa 30, zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców.
Udzielam Medias Mobile Katarzyna Mysiorek, z siedzibą w Łodzi (94-238 Łódź), przy ul. Kwiatowa 30 nieodwołalnego i
nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich
zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego
medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Medias Mobile Katarzyna Mysiorek, z siedzibą w Łodzi (94-238 Łódź), przy
ul. Kwiatowa 30 działalnością i celami projektu ( Konkurs – 10 lat razem z Primusem) Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i
nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

.
.................................................................................
(Data oraz czytelny podpis Laureata)

Administratorem dobrowolnie podanych, danych osobowych Zwycięzców Konkursu „ 10 LAT RAZEM Z PRIMUSEM” jest Medias
Mobile Katarzyna Mysiorek, z siedzibą w Łodzi (94-238 Łódź), przy ul. Kwiatowa 30. Dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane
w celach wydania nagród oraz finansowo-księgowych związanych z rozliczeniem przeprowadzania Konkursu. Informujemy, iż poza
podmiotami uprawnionymi na podstaie przepisów prawa, zebrane dane osobowe nie będą udostępniane. Uczestnik ma prawo
dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
UWAGA! Prosimy o dołączenie do niniejszego oświadczenia oryginału lub kopi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT)
potwierdzający zakup dwóch Produktów Promocyjnych.
*(Jeśli numer tel. kom. Laureata do kontaktu ws. nagrody jest inny niż numer, z którego dokonał on zgłoszenia do Konkursu, prosimy
o podanie obu numerów z zaznaczeniem, który numer jest kontaktowym w kwestii odbioru nagrody.)
**(UWAGA! Prosimy o podanie danych adresowych umożliwiających efektywne dostarczenie nagrody, wszystkie pola formularza są
obowiązkowe.)
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Załącznik nr 2
Lista sklepów Primus biorących udział w konkursie.
LP

Nazwa sklepu

Adres Sklepu

1

ABC

90-554 Łódź ul.Łąkowa 19

2

ADAM

94-004 Łódź ul.Retkińska 70

3

ADAN

93-155 Łódź ul.Karpia 65/67

4

ADAR

93-326 Łódź, ul. Teodora 4

5

AGROTOP

93-035 Łódź ul. Stefana 2

6

ANDAR

91-604 Łódź, ul. Łodzianki 22

7

BACHUS

95-010 Stryków ul. Sienkiewicza 2

8

BACHUS KOŻLE

Bachus Mirosław Sokołowski Koźle 52 95011 Bratoszewice

9

CARO

93-239 Łódź ul. Tatrzańska 124

10

DARA

93-202 Łódż ul.Dąbrowskiego 91 a

11

DAREK

91-213 Łódź ul. Wici 6

12

DELFIN

91-471 Łódź ul.Łagiewnicka 118

13

DUET

92-614 Łódź ul.Rokicińska 367

14

P.P.H.U. DUET STACHOWSCY SP. J. 92-614 ŁÓDŹ, UL. ROKICIŃSKA 367

FILIA:95-020 Justynów ul. Główna 38

15

P.P.H.U. DUET STACHOWSCY SP. J. 92-614 ŁÓDŹ, UL. ROKICIŃSKA 367

FILIA:95-006 Kurowice ul. Pabianicka 6

16

ESSEN LAND

94-011 Łódź ul. Wileńska 38

17

GH ,,PRIMUS'' SKLEP NR 1

96-100 Skierniewice ul. Kopernika 5

18

GH ,,PRIMUS'' SKLEP NR 2

91-528 Łódź ul. Kobaltowa 16

19

GH ,,PRIMUS'' SKLEP NR 3

96-100 Skierniewice ul. Kubusia Puchatka
1A

20

GH "PRIMUS" SKLEP NR 4

93-286 Łódź ul. Przędzalniana 113

21

GH "PRIMUS"SKLEP NR 5

93-252 Łódź ul. Felińskiego 9 lok. 4U

22

GULIWER

95-035 Ozorków ul. Zgierska 89

23

SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY KAMILA KONIECZNA

95-054 Ksawerów ul. Jana Pawła II nr 7

24

JAGNA

91-110 Łódź ul. Łanowa 85

25

JAR-POL

95-100 Zgierz ul. Rembowskiego 63

26

CARO II

93-219 Łódź ul. Tatrzańska 63

27

JUNIOR

91-211 Łódź ul. Rydzowa 10

28

KAROLINA

91-431 Łódź ul. Boj. Getta 5

29

KIER

95-050 Konstantynów Sucharskiego 1/3
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30

MAR-TOM JOLANTA MAŁECKA

91-327 Łódź ul. Olsztyńska 22

31

MIRAŻ II

95-100 Zgierz ul. Przygraniczna 32

32

SOLA

93-535 Łódź ul. Zaolziańska 2

33

PROFIKOS SP. Z O.O.

91-111 Łódź ul. Traktorowa 63 Filia:99-200
Poddębice ul. Południowa 1 D

34

PROFIKOS SP. Z O.O.

91-111 Łódź, ul. Traktorowa 63

35

PROFIKOS SP. Z O.O.

91-111 Łódź, ul. Traktorowa 63 Filia: 96-100
Skierniewice ul. Orkana 4A

36

TOKARSKA ANNA

90-339 Łódź ul. Wilcza 4

37

AGROTOP 2

38

AGROTOP 2

39

AGROTOP 2

40

P.H.U."ADAR" MARTA RYLSKA

93-035 Łódźul. Piotrkowska 317 pawilon
64/65 (Górniak)spożywczy
93-035 Łódź, ul. Piotrkowska 317 pawilon
47 (Górniak) rybny
93-035 Łódż, ul. Piotrkowska 317 pawilon
37 (Górniak) cukierniczy
96-200 Rawa Mazowiecka
siedziba ul
Wierzbowa 2 punkt ul. Tomaszowska 26 A

41

P.H.U."ADAR"2 PIOTR RYLSKI

96-200 Rawa Mazowiecka ul. Wierzbowa 2

42

Dora S.c. Dorota Fedenyszyn, Stanisłwa Andrzejczak

93-402 Łódź ul. Zakładowa 74

43

FIRMA HANDLOWA PIĄTKA SPÓŁKA CYWILNA MARIA GAJDA, JAROSŁAW
GAJDA, PRZEMYSŁAW GAJDA

95-200 Pabianice
Hurtownia

44

FIRMA HANDLOWA PIĄTKA MARIA GAJDA

95-200 Pabianice ul. Ksawerowska 7 sklep:
Pabianice, ul. Podleśna 12b

45

F.H.P. TROIS MARIA PYTLIŃSKA, JACEK PYTLIŃSKI

93- 149 Łódź, ul. Mazurska 21

46

GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI
GŁÓWNA 9 Sklep: Wąwalska 2

UL.

47

GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA

97-200 TOMASZÓW
GŁÓWNA 9

MAZOWIECKI

UL.

48

GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI
GŁÓWNA 9 Sklep: Zawada 283

UL.

49

GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI
GŁÓWNA 9 Sklep: Kwiatkówka
Ujezdziecka 7

UL.
ul.

9

ul.

Ksawerowska

7

50

GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI UL.
GŁÓWNA 9 Sklep: Ciepłowice Duże 146

51

GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI
GŁÓWNA 9 Sklep: Łazisko 164

52

GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI UL.
GŁÓWNA 9 Sklep: Zaborów, ul. Łódzka 106

53

SPOŁEM PSS W RAWIE MAZOWIECKIEJ

54

SPOŁEM PSS W RAWIE MAZOWIECKIEJ

96-200 Rawa Mazowiecka , ul. Solidarności
7A
- SKLEP NR
42 ul. Tomaszowska 10
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Solidarności
7A
-SKLEP NR 35 ,ul.
Konstytucji 3-go Maja 13

55

SPOŁEM PSS W RAWIE MAZOWIECKIEJ

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Solidarności
7A
SKLEP NR 2 , ul.
Solidarności 7A

56

DRBM DARIUSZ MAKOWSKI

95-100 Zgierz ul. Parzęczewska 32

57

SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY ZOFIA MAKOWSKA

58

P.H.U. ZDZISŁAWA IWANOWSKA

91-704 ŁÓDŹ UL. BOYA ŻELEŃSKIEGO 12

59

BOSS S.C. B.GAPIŃSKI, A. GAPIŃSKA

91-030 ŁÓDŹ, UL. WORONICZA 14A

60

SKLEP SPOŻYWCZY BOGDAN GAPIŃSKI

95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI UL. 11-GO
LISTOPADA 53

61

EMKA MARZENA KUNA

92-439 ŁÓDŹ, UL. JAGIENKI 5/7

62

ALDO S.C. MARZENA KUNA

91-009 ŁÓDŹ, UL. OKRZEI 38 LOK. 3U

63

ALDO S.C. MARZENA KUNA , MARIUSZ KUNA

93-424 ŁÓDŹ, UL. PRZESTRZENNA 52

64

OLIKA P.H.U. EWA CIEŚLAK

99-300 KUTNO UL. SIENKIEWICZA 38A

10

UL.

Zał. nr 3

MARKA

OPAKOWANIE

KOD EAN SZTUKA

TYSKIE GRONIE

butelka 500ml

5901359000367

TYSKIE GRONIE

puszka 500ml

5901359000237

TYSKIE GRONIE

puszka 500ml

5901359000237

TYSKIE GRONIE

butelka 650ml bezzwrotna

5901359012148

TYSKIE GRONIE

butelka 330ml bezzwrotna

5901359000312

TYSKIE RADLER

butelka 500ml

5901359044842

TYSKIE RADLER

puszka 500ml

5901359044859

TYSKIE NIEPASTERYZOWANE

butelka 500ml

5901359064369

TYSKIE NIEPASTERYZOWANE

puszka 500ml

5901359064376

LECH PREMIUM

butelka 500ml

5900490000427

LECH PREMIUM

puszka 500ml

5900490000182

LECH PREMIUM

puszka 500ml

5900490000182

LECH PREMIUM

butelka 650ml bezzwrotna

5901359014364

LECH PREMIUM

butelka 330ml bezzwrotna

5900490000304

LECH Free [bezalkoh.]

butelka 330ml bezzwrotna

5901359122021

LECH Free [bezalkoh.]

puszka 330ml

5901359054018

LECH Free Limonka [bezalkoh.]

butelka 330ml bezzwrotna

5901359054049

LECH Free Limonka [bezalkoh.]

puszka 330ml

5901359054070
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LECH LITE

butelka 330ml bezzwrotna

5901359064680

LECH LITE

puszka 330ml

5901359064659

LECH PILS

butelka 500ml

5900490000311

LECH PILS

puszka 500ml

5900490100202

LECH ICE SHANDY

butelka 500ml

5901359034591

LECH ICE SHANDY

puszka 500ml

5901359034560

LECH ICE MOJITO

butelka 500ml

5901359054773

LECH ICE MOJITO

puszka 500ml

5901359054780

LECH ICE BLOODY ORANGE

butelka 500ml

5901359064789

LECH ICE BLOODY ORANGE

puszka 500ml

5901359064758

ŻUBR

butelka 500ml

5900877000248

ŻUBR

butelka 650ml bezzwrotna

5901359272146

ŻUBR

puszka 500ml

5900877000293

ŻUBR

puszka 500ml

5900877000293

PRA ŻUBR

butelka 500ml

5901359054919

PRA ŻUBR

puszka 500ml

5901359054933
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