REGULAMIN KONKURSU
„Dziś zdarza się tylko raz”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.

Konkurs jest prowadzony pod nazwą „Dziś zdarza się tylko raz” („Konkurs”).

1.2.

Organizatorem i wydającym nagrody Agencja K2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.
Domaniewska

44A,

02-672

Warszawa,

KRS

0000755924,

NIP 5213637793, Regon 14633327000000, wysokość kapitału zakładowego 2.838.400,00 PLN
- wpłacony w całości (zwana dalej „Organizator”).
1.3.

Podmiotem zlecającym organizację Konkursu i fundatorem nagród jest Brown-Forman Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055791 ( zwana dalej
„Fundatorem”)

1.4.

Konkurs prowadzony jest na podstawie niniejszego regulaminu („Regulamin”).

1.5.

Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski na stronie internetowej www. oldno7.pl

1.6.

Konkurs skierowany jest wyłącznie do pełnoletnich osób fizycznych, które są konsumentami
w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego („Uczestnik”).

1.7.

Wszelkie Informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą
przetwarzane przez Organizatora.

1.8.

Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym
przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

1.9.

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora lub Fundatora, członkowie ich
organów zarządzających, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to
jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki),
ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.

2. DEFINICJE
2.1.

Konkurs – Konkurs „Dziś zdarza się tylko raz” organizowany przez Organizatora,
w okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu.

2.2.

Regulamin - regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa
i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu.

2.3.

Landing Page lub Strona Konkursu – strona internetowa konkursu pod adresem
www.oldno7.pl

2.4.

Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w punkcie 3.1. oraz dokonał
prawidłowego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie.

2.5.

Komisja konkursowa – powołana przez Organizatora Komisja czuwająca nad poprawnym
przebiegiem Konkursu, realizująca wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania,
opisane treścią Regulaminu, w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności
wyłaniająca zwycięzców Konkursów na zasadach wskazanych Regulaminem.

2.6.

Czas trwania konkursu – okres, który jest liczony od startu o godzinie 0:00 (GTM+1) dnia
16.04.2021 - koniec o godzinie 23:59 (GTM+1) dnia 04.06.2021.

2.7.
3.
3.1.

Nagrody – nagrody przyznawane Zwycięzcom Konkursu, określone w punkcie 6 Regulaminu.
WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE
Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału
w Konkursie spełniają łącznie następujące warunki:

3.2.

a)

ukończyły 18 rok życia;

b)

zamieszkują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

c)

są konsumentami w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego;

d)

posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

e)

zaakceptowały Regulamin;

f)

wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji Konkursu i
wydania Nagród.

Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być ́ dokonane w sposób wskazany w Regulaminie.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność ́
zgłoszenia udziału w Konkursie.

3.3.

W Konkursie można brać ́ udział wyłącznie osobiście, po przejściu bramki wiekowej na Stronie
Konkursu. Wykluczone jest działanie w imieniu osób trzecich.

4. PRZEBIEG KONKURSU

4.1.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie następuje przez:

a)

wejście na Landing page, w okresie trwania Konkursu i przejście bramki wiekowej na
Landing Page;

b)

wpisaniu w specjalnym generatorze indywidualnych treści odpowiadających na
pytanie co Uczestnik zawsze chciał zrobić i dlaczego (Zadanie konkursowe). Treści
wprowadzone przez Uczestnika mogą zostać wyświetlone na stronie internetowej
www.oldno7.pl;

c)

Zaakceptowaniu Regulaminu i zgody na przetwarzanie danych poprzez zaznaczenie
odpowiednich pól;

d)

4.2.

Wpisanie imienia, adresu email oraz daty urodzenia Uczestnika.

Wszystkie treści podlegają weryfikacji przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od dnia
wprowadzenia ich przez Uczestnika. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników
jakichkolwiek odpowiedzi (zdjęć, opisów zdjęć), które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące
prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności wulgarnych,
propagujących przemoc lub dyskryminujących. Zabronione jest umieszczanie przez
Uczestników zdjęć ukazujących spożycie alkoholu, palenie papierosów oraz zażywanie innych
substancji odurzających. Zgłoszenie zawierające takie treści będzie wykluczane z Konkursu, o
czym Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika
obejmuje również prawo do pozbawienia Nagród.

4.3.

W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na przyznanie
Nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie wykluczany z udziału w Konkursie, o
czym Uczestnik konkursu zostanie poinformowany. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika
obejmuje również prawo do pozbawienia Nagród.

4.4.

Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przesłane po zakończeniu trwania Konkursu, czyli po
godzinie 23:59 (GTM+1) dnia 04.06.2021r. nie będą brane pod uwagę.

4.5.

Zadanie konkursowe może być wykonane wyłącznie przy pomocy formularza dostępnego na
Stronie Konkursu, po uprzednim prawidłowym zgłoszeniu do Konkursu. Zgłoszenia do
Konkursu przesyłane w jakikolwiek inny sposób nie będą brane pod uwagę.

4.6.

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Konkurs nie jest powiązany z
zakupem jakiegokolwiek produktu.

4.7.

Uczestnik może w ramach Konkursu zamieścić maksymalnie 1 zgłoszenie konkursowe (1
personalizowany wpis).

5. KOMISJA KONKURSOWA
5.1.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji I przebiegu Konkursu, w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz oceny zadań konkursowych i
wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła w dniu rozpoczęcia konkursu Komisję
Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą 2 osoby wskazane przez Organizatora i 1
osoba wskazana przez Fundatora.

5.2.

Komisja wybierze łącznie 546 Zadań konkursowych. Dokonując wyboru kierować się będzie
kryterium pomysłowości i kreatywności.

5.3.

Z posiedzeń Komisji konkursowej spisany zostanie protokół. Komisja Konkursowa podejmuje
decyzje zwykłą większością głosów.

6.

NAGRODY

6.1.

Spośród uczestników Konkursu Komisja konkursowa wybierze Zadania konkursowe które będą
w ich ocenie najbardziej oryginalne i pomysłowe. Autorzy tych zadań otrzymają Nagrodę.
Uczestnik, który wygra nagrodę o wyniku zostanie poinformowany droga mailową. Komisja
będzie dokonywać wyboru zwycięzców w dniach: 30.04.2021; 7.05.2021; 14.05.2021;
21.05.2021; 28.05.2021; 4.06.2021; 11.06.2021. Powiadomienie zwycięzców o wygranej
nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

6.2.

Organizator przewidział w Konkursie następujące Nagrody:
a)

NAGRODY 2 stopnia w postaci 539 Aparatów FUJIFILM Instax Mini 11 o wartości: 349
PLN, 539 personalizowanych butelek Jack Daniel's o wartości: 200 PLN.

b)

NAGRODA 1 stopnia 7 nagród pieniężnych o wartości 7777 netto na realizację
opisanego w Zadaniu konkursowym marzenia, które Uczestnik chce wykonać pierwszy
raz w życiu oraz 7 spersonalizowanych butelek Jack Daniel's o wartości: 200 PLN.
Nagrody wymienione w niniejszym Regulaminie nie podlegają wymianie na żadną inną
formę gratyfikacji.

6.3.

Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku, gdy:

6.4.

a)

odmówi przyjęcia Nagrody, lub nie prześle danych w terminie 7 dni roboczych od dnia
poinformowania o przyznaniu Nagrody ,

b)

przy próbie doręczenia Nagrody okaże się, iż Zwycięzca złożył nieprawdziwe
oświadczenie dotyczące jego wieku,

c)

kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy,

d)

Nagroda nie będzie mogła być doręczona z przyczyn niezależnych od Organizatora, a
w szczególności wskutek podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji
danych Uczestnika.

W przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie., Organizator jest uprawniony do
wydania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi.

6.5.

Przekazanie Nagród I i II stopnia nastąpi za pośrednictwem poczty polskiej, kuriera,
przekazem pocztowym lub przelewem na wskazane przez Uczestnika konto bankowe przez
Organizatora

6.6.

W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od Nagród wydanych w
konkursie Nagroda zostanie powiększona o dodatkową część pieniężną, równą wartości
podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Organizatora jako wydającego
nagrodę na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na
podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości
11,11% wartości całości Nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostaje wypłacona
Uczestnikowi, bowiem podlega ona odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu
Skarbowego.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
7.1.

Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, na
adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Reklamacje – konkurs Dziś zdarza się tylko raz.” na
adres Organizatora ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty email: first.timers@k2.pl lub Fundatora Brown-Forman Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa

7.2.

Reklamację pisemną należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacja
powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis
i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja pisemna powinna zostać własnoręcznie podpisana przez
Uczestnika, pod rygorem jej nieważności.

7.3.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową. Komisja rozpatrywać będzie
reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację
w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję
Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji, w terminie 10 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji.

8. PRAWA AUTORSKIE
8.1.

Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie zgłoszenia (Zadania konkursowe) własnego
autorstwa. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie zgłoszeń, z
uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu,
Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na
każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo
do pozbawienia Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie
z Regulaminem. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw
majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi
Zgłoszeniem konkursowym.

8.2.

Jeżeli Zgłoszenie konkursowe zawierać będzie wizerunek osób fizycznych, zamieszczenie
takiego zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika, że posiada on zgodę
na rozpowszechnienie wizerunku wszystkich osób widocznych w związku z udziałem w
Konkursie. W przypadku zgłoszenia przez podmiot trzeci roszczeń związanych z
rozpowszechnianiem wizerunku osób Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do całkowitego
zwolnienia Organizatora Konkursu z odpowiedzialności za takie naruszenia.

8.3.

Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez
Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w
przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze Zgłoszeniem
konkursowym. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do
pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z
Regulaminem.

8.4.

Dokonanie Zgłoszenia konkursowego zgodnie z zasadami Regulaminu równoznaczne jest z
udzieleniem Organizatorowi i Fundatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do
udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanego materiału bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych oraz bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celach związanych z organizacją
Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych poprzez:
a)

utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych
nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i
optyczną,

b)

zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,

c)

publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),

d)

wielokrotne publiczne wystawienie,

e)

eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych
lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub
analogowych,

f)

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

g)

wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów
Organizatora

h)

wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak
powstałych utworów w sposób wskazany w pkt. 10.5 . a) do g),

9. OGRANICZENIA
9.1.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego Konkursu w
przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności pozostających poza uzasadnioną
kontrolą Organizatora. Fundator zastrzega sobie prawo do zaoferowania Nagrody
alternatywnej, równoważnej wartościowo, w przypadku niemożności przekazania Nagrody
opisanej w Regulaminie, z przyczyn niezależnych od Fundatora.

9.2.

Z wyjątkiem odpowiedzialności ponoszonej przez Uczestnika, która nie może być ograniczona
przepisami prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, śmierć
lub wydatki poniesione przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie lub
skorzystaniem z Nagrody.

9.3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymane, niedostarczone lub opóźnione
Zgłoszenia konkursowe, które nie mogły zostać dostarczone lub odebrane z przyczyn
niezależnych od Organizatora.

10. DANE OSOBOWE
10.1.

Przyjmujesz do wiadomości, że Brown-Forman Corporation (BROWN-FORMAN) i inne firmy z
grupy BROWN-FORMAN (których szczegóły są dostępne na żądanie) lub agenci, partnerzy lub
licencjobiorcy BROWN-FORMAN będą przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z Polityka
prywatności BROWN-FORMAN https://legal.brown-forman.com/privacy-policy/polish, w
uzasadnionych celach biznesowych, takich jak dostarczanie spersonalizowanych usług i treści,
analizowanie i rozważanie sposobów ulepszania naszych usług i produktów, i odpowiadać na
Twoje prośby. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do dowolnego kraju, w którym
spółki z grupy BROWN-FORMAN lub nasi usługodawcy mają obiekty, a dane osobowe będą
przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli w przyszłości nie chcesz otrzymywać
dalszych wiadomości od grupy BROWN-FORMAN i wolisz zostać usunięty z jej bazy danych lub
jeśli chcesz poprawić swoje dane lub zmienić sposób otrzymywania od nas wiadomości, napisz
na adres: privacy@bf.com.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1.

Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, w trakcie trwania Konkursu.
Każdy Uczestnik może otrzymać kopię regulaminu pod warunkiem przesłania pisemnej prośby
na adres Organizatora (z dopiskiem „KONKURS Dziś zdarza się tylko raz”).

11.2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

