
Regulamin konkursu „Smaczakowy spacer” 
 

1. Organizator  
Organizatorem konkursu „Smaczakowy spacer”, (zwanym dalej Konkursem) jest 

P&G Global Holding sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (zwany dalej Organizatorem, 

ul. Francuska 96A/5, 40-507 Katowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000692132, NIP: 

9542781085, REGON: 36808611400000, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 

zł, w całości opłacony, kontaktowy adres e-mail: konkurs@pg-globalholding.com 

 

2. Przyrzeczenie publiczne 

Organizator jest przyrzekającym nagrodę konkursową w rozumieniu art. 921 Kodeksu 

cywilnego. Regulamin stanowi treść przyrzeczenia publicznego Organizatora. 

 

3. Fanpage  

Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem oficjalnego profilu marki SMACZAKI 

w serwisie Facebook, dostępnego pod adresem:  www.facebook.com/smaczaki  

 
4. Cas trwania konkursu  

Konkurs jest organizowany na terytorium Polski i rozpoczyna się 11 stycznia 2018 r. 
z chwilą zamieszczenia na Fanpage Facebook postów z opisem zadania 

konkursowego („Post Konkursowy”). Zgłoszenie udziału w Konkursie jest możliwe w 

terminie do 24 stycznia 2018 r. do godz. 23:59:59. Zgłoszenie dokonane po upływie 

ww. terminu nie jest brane pod uwagę w Konkursie.  

 

5. Uczestnicy 

 Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem) może być każda osoba 

fizyczna zamieszkała w Polsce, która ukończyła 13 rok życia, ma co najmniej 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych i posiada własny profil w serwisie 

Facebook oraz dokonała zgłoszenia do Konkursu zgodnie z zapisami niniejszego 

Regulaminu. Wzięcie udziału w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.  

 



6. Cel Konkursu 
Celem konkursu jest promocja marki SMACZAKI.  

 

7. Zadanie konkursowe 

Zadaniem konkursowym jest umieszczenie w komentarzach pod postami 

konkursowymi jak najlepszego zdjęcia psa/psów wykonanego w plenerze podczas 

spaceru. Zdjęcia mogą przedstawiać samego psa/psy lub psa/psy wraz z 

opiekunem/opiekunami. 

 

8. Limit zgłoszeń przypadających na jedną osobę. 
Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno zdjęcie.  

 

9. Zgłoszenie  

Zgłoszenie udziału w Konkursie może być dokonane wyłącznie w formie komentarza 

zamieszczonego pod Postem Konkursowym na Fanpage Facebook.  Komentarz musi 

zawierać zdjęcie psa/psów oraz informację o akceptacji niniejszego Regulaminu. 

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem, iż uczestnik posiada pełne 

prawa autorskie do publikowanego zdjęcia oraz z oświadczeniem, że uczestnik wyraża 

zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. W przypadku zdjęcia 

przedstawiającego psa/psy wraz z opiekunem/opiekunami wysłanie zgłoszenia jest 

równoznaczne z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku 

znajdujących się na zdjęciu osób. Zgłoszenie do konkursu uznane jest za 

potwierdzenie, iż uczestnik ma skończone 13 lat. 

 

10. Nagrody 

W Konkursie przewidziano trzy nagrody główne: 

1 miejsce – jednorazowy bon o wartości 500 zł. do zrealizowania na zakupy w sklepie 

marki Smaczaki znajdującym się pod adresem sklep.smaczaki.pl  

2 miejsce – jednorazowy bon o wartości 300 zł. do zrealizowania na zakupy w sklepie 

marki Smaczaki  znajdującym się pod adresem sklep.smaczaki.pl 

3 miejsce – jednorazowy bon o wartości 200 zł. do zrealizowania na zakupy w sklepie 

marki Smaczaki  znajdującym się pod adresem sklep.smaczaki.pl 

 



Wartość nagród podana jest w kwotach netto. Obok nagrody uczestnik konkursu 

otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości należnego podatku dochodowego od 

wygranej z której zostanie potrącony, a następnie odprowadzony należny podatek. 

Płatnikiem podatku jest Organizator.  

Aby zrealizować otrzymane bony i dokonać zakupów w sklepie internetowym marki 

Smaczaki znajdującym się pod adresem sklep.smaczaki.pl laureaci będą zobowiązani 

do akceptacji Regulaminu sklepu internetowego znajdującego się pod adresem 

sklep.smaczaki.pl. W przypadku zakupów opiewających na kwotę niższą niż wartość 

wygranego bonu, różnica nie jest w żaden sposób oddawana laureatowi przez 

Organizatora. W przypadku zakupów opiewających na kwotę wyższą niż wartość 

wygranego bonu, laureat zobowiązany jest do zapłaty kwoty przekraczającej wartość 

bonu.  

 

11. Wycofanie zgłoszenia  
Uczestnik może wycofać z Konkursu swoją kandydaturę. W tym celu wystarczy usunąć 

swój komentarz z odpowiedzią. Odpowiedź wycofana z Konkursu nie jest brana pod 

uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu i przyznawaniu nagród (wykluczenie z 

Konkursu). 

 

12. Treści niedozwolone 

W ramach Konkursu niedozwolone jest dostarczenie treści oraz zdjęć o charakterze 

bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Zabronione jest również 

dostarczanie treści stanowiących antyreklamę marki SMACZAKI lub stanowiących 

pośrednio lub bezpośrednio – reklamę podmiotów konkurencyjnych w stosunku do 

produktów marki SMACZAKI. Organizator ma prawo zablokować dostęp do treści 

naruszających powyższy zakaz (usunąć je z Fanpage). Zgłoszenia naruszające 

powyższy zakaz nie są uwzględniane w Konkursie. 

 

 

13. Treści niezgodne z zasadami Facebooka  
W Konkursie nie są również uwzględniane zgłoszenia oraz zdjęcia, do których dostęp 

został zablokowany przez serwis Facebook lub które serwis Facebook usunął z 

powodu naruszenia regulaminu lub zasad serwisu. 

 



14. Rozstrzygnięcie Konkursu 

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w terminie 7 dni roboczych od momentu 

zakończenia przyjmowania Prac Konkursowych, tj. od dnia 24 stycznia 2018r.  

Rozstrzygnięcia Konkursu dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

Laureatami konkursu, zostaną osoby których zdjęcie zostanie uznane za najlepsze 

spośród zdjęć uwzględnianych w Konkursie. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona 

komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Laureatami konkursu, zostaną 

osoby których zdjęcie zostanie uznane za najlepsze spośród zdjęć uwzględnianych w 

Konkursie. Komisja Konkursowa dokonując wyboru będzie kierować się ilością 

polubień, które otrzymały dane zdjęcia w terminie do 24 stycznia 2018 r. do godziny 

23:59:59, dopasowaniem zdjęcia do tematyki konkursu, jego jakością i 

pomysłowością. 

 
 

15. Powiadomienie o rozstrzygnięciu Konkursu 

 Po rozstrzygnięciu Konkursu Organizator poinformuje o przyznaniu nagród poprzez 

zamieszczenie w Postach Konkursowych komentarza wskazującego laureata. 

Informacja o przyznaniu nagrody może mieć również formę odpowiedzi przez 

administratora Fanpage na nagrodzony komentarz. Komentarz będzie zawierał 

wezwanie do laureata do skontaktowania się z Organizatorem za pomocą tzw. 

prywatnej wiadomości w serwisie Facebook w celu potwierdzenia woli przyjęcia 

nagrody i podania Organizatorowi adresu e-mail do wysłania nagrody.   

 

16. Postępowanie w razie braku kontaktu z laureatem 

W przypadku braku kontaktu ze strony laureata lub niepodania przez niego 

niezbędnych danych do wysyłania nagrody w terminie 7 dni od opublikowania na 

Fanpage informacji o przyznaniu nagrody, Organizator zamieści na Fanpage 

komentarz lub post z ponownym wezwaniem do kontaktu, potwierdzenia woli przyjęcia 

nagrody i podania danych niezbędnych do wysyłania nagrody, z wyznaczeniem 

dodatkowego terminu 7 dni. W razie bezskutecznego upływu powyższego terminu jak 

również w razie odmowy przyjęcia nagrody lub wykluczenia nagrodzonej odpowiedzi 

z Konkursu z przyczyn wskazanych w Regulaminie, nagroda nie jest wydawana i 

pozostaje do dyspozycji Organizatora. W takim wypadku Organizator może przyznać 



tę nagrodę innemu Uczestnikowi, który w ocenie komisji konkursowej zasłużył na 

kolejno najwyższe, nienagrodzone dotychczas miejsce w Konkursie. 

 

17. Wysyłka i wydanie nagrody 

Nagroda zostanie wysłana do laureata w terminie 7 dni od podania danych do wysłania 

nagrody.   

 

18. Reklamacje 

Wszelkie reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane do Organizatora na 

piśmie, na adres siedziby wskazany w pkt 1 Regulaminu, jak również pocztą 

elektroniczną na adres e-mail: konkurs@pg-globalholding.com  Reklamacja powinna 

zawierać przynajmniej imię i nazwisko osoby składającej reklamację lub wskazanie jej 

profilu Facebook, adres e-mail lub adres korespondencyjny, wskazanie przyczyny 

reklamacji oraz treść żądania. O ile krótszy termin udzielenia odpowiedzi na 

reklamację nie wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa, odpowiedź na 

reklamację jest udzielana w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji przez 

Organizatora. Odpowiedź jest udzielana listownie lub pocztą elektroniczną, w 

zależności od sposobu złożenia reklamacji. Reklamacje są rozpatrywane na 

podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego w Polsce.  

 

19. Dane osobowe i realizacja nagród 
Zgłoszenie do Konkursu ani otrzymanie nagrody nie wymaga podawania przez 

Uczestnika danych osobowych. Podanie danych osobowych będzie natomiast 

niezbędne do zrealizowania nagrody tj. wydania bonu zakupowego w sklepie 

internetowym marki Smaczaki znajdującego się pod adresem sklep.smaczaki.pl oraz 

dopełnienia formalności dotyczących zapłaty należnego podatku. Kwestie związane z 

danymi osobowymi sklepu internetowego Smaczaki znajdują się w Regulaminie 

sklepu pod adresem sklep.smaczaki.pl. Akceptacja Regulaminu sklepu będzie 

niezbędna do zrealizowania bonu będącego nagrodą w konkursie. Administratorem 

danych osobowych jest Organizator.  

 

 

20.   Informacje dotyczące serwisu Facebook 



Zgodnie z wymogami serwisu Facebook i „Regulaminem usługi Strony na Facebooku”, 

Organizator informuje, że: serwis Facebook nie ponosi wobec Uczestników żadnej 

odpowiedzialności w związku z Konkursem – odpowiedzialność tę ponosi Organizator;  

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, administrowany ani 

przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.  

	


