REGULAMIN KONKURSU „WYOBRAŹ SOBIE WIĘCEJ Z VARTA” (dalej: Regulamin)

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Karolina Bąk, ul. Józefa Lompy 5b/147-220 Kędzierzyn-Koźle,
NIP 7492007795, REGON 369638981 (dalej: Organizator).
2. Organizator działa na zlecenie VARTA CONSUMER BATTERIES POLAND sp. z o.o., z siedzibą w
Warszawie przy Al. Jerozolimskich 162a, 02-342 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000593280, REGON 363332353, NIP 5223049721, BDO:
000380304 (dalej: VARTA).
3. Konkurs trwa od dnia 04.04.2022 r. od godziny 12:00:01 do dnia 31.07.2022 r. do godziny
23:59:59 (dalej: czas trwania Konkursu).
4. Konkurs jest podzielony na 17 edycji, zgodnie z Harmonogramem wskazanym w Rozdziale II §
1 ust. 8 każda z nich trwa 7 dni.
5. W konkursie zostaną nagrodzeni uczestnicy, którzy w terminie wskazanym w ust. 3 zakupią
co najmniej jeden produkt marki VARTA oraz zgłoszą się do konkursu poprzez przesłanie
paragonu i udzielą najbardziej ciekawej, kreatywnej i nowatorskiej odpowiedzi na pytanie
konkursowe.
6. Każda z 17 edycji przewiduje inne pytanie konkursowe, choć wszystkie z nich opierają się na
założeniu: “Wymyśl urządzenie na baterie z przyszłości”.
7. Do konkursu można zgłosić się przez stronę internetową: www.wyobrazsobiewiecej.pl.
8. Jury codziennie w czasie trwania konkursu wybiera jedną osobę, która otrzyma nagrodę
(dalej: Zwycięzca). Jury będzie kierować się w swoich wyborach kryterium kreatywności i
innowacyjności.
9. Łączna pula nagród obejmuje 119 nagród. W skład jednej nagrody wchodzi: 1x doniczka
Smart Garden 3 Ogród Domowy Click and Grow biały oraz 1x zestaw blistrów baterii marki
VARTA.
10. Regulamin jest dostępny na www.wyobrazsobiewiecej.pl/regulamin

Rozdział II
SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONKURSU
§1
ZGŁOSZENIE KONKURSOWE
1. Udział w Konkursie może wziąć pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności
prawnych i zamieszkała w Polsce, która dokonuje zakupu produktów objętych Konkursem w
celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. jako
konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego) (dalej: Uczestnik).
2. Konkurs organizowany jest na terenie Polski.
3. Konkurs stanowi sprzedaż premiowaną dowolnych produktów marki VARTA (dalej: Produkty
konkursowe).
4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi w czasie trwania konkursu spełnić łącznie
następujące warunki (dalej: Zgłoszenie):
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dokonać zakupu stwierdzonego paragonem fiskalnym na terenie Polski, w dowolnym sklepie
stacjonarnym lub dowolnym sklepie online, co najmniej jednego dowolnego produktu marki
VARTA i zachować oryginał paragonu fiskalnego – produktem marki VARTA jest produkt
oznaczony jednym ze wskazanych na liście kodów kreskowych https://bit.ly/3uQDqyb
zgłosić swój udział w Konkursie na stronie internetowej: www.wyobrazsobiewiecej.pl,
wypełniając formularz kontaktowy podając: Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer paragonu,
odpowiedź na pytanie konkursowe oraz dodając zdjęcie lub skan paragonu fiskalnego z
widoczną i czytelną datą zakupu oraz nazwą zakupionego produktu;
zachować do końca trwania Konkursu oryginał paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup
Produktu marki VARTA.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków Zgłoszenia spowoduje, że Organizator nie weźmie
danego Zgłoszenia pod uwagę przy przyznawaniu nagród.
Dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu Produktu marki VARTA zgodnie z
Regulaminem jest oryginał paragonu fiskalnego. Organizator nie akceptuje innych dowodów
zakupu, np. takich jak: faktura VAT, potwierdzenia dokonania płatności kartą, itp. W
przypadku załączenia innego dowodu zakupu niż paragon fiskalny uznaje się, że Uczestnik
nie spełnił warunków Zgłoszenia.
Paragon fiskalny potwierdzający zakup Produktu marki VARTA musi spełniać następujące
warunki: jest prawdziwy (tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują oraz
nie jest podrobiony lub sfałszowany, nie jest uszkodzony (widoczne są dane sklepu, produktu
marki VARTA i data – nie jest przecięty, przerwany, naderwany, rozmazany, wyblakły), nie jest
połączeniem dwóch różnych paragonów.
Pytania konkursowe: Zgodnie z harmonogramem konkursu pytanie konkursowe będzie
zmieniać się dnia rozpoczęcia nowej edycji o godzinie 00:00:01. Obowiązujące w danej
edycji pytanie konkursowe będzie dostępne na stronie www.wyobrazsobiewiecej.pl
Edycja 1 - 4.04 - 10.04;
Edycja 2 - 11.04 - 17.04;
Edycja 3 - 18.04 - 24.04;
Edycja 4 - 25.04 - 1.05;
Edycja 5 - 2.05 - 8.05;
Edycja 6 - 9.05 - 15.05;
Edycja 7 - 16.5 - 22.05;
Edycja 8 - 23.05 - 29.05;
Edycja 9 - 30.05 - 5.06;
Edycja 10 - 6.06 - 12.06;
Edycja 11 - 13.06 - 19.06;
Edycja 12 - 20.06 - 26.05;
Edycja 13 - 27.06 - 3.07;
Edycja 14 - 4.07 - 10.07;
Edycja 15 - 11.07- 17.07;
Edycja 16 - 18.07 - 24.07;
Edycja 17 - 25.07 - 31.07.
W odpowiedzi na każde prawidłowe Zgłoszenie Uczestnik otrzyma na wskazany przez siebie
adres e-mail potwierdzenie udziału w konkursie. Mail zwrotny odsyłany będzie
automatycznie po zarejestrowaniu prawidłowego Zgłoszenia konkursowego w systemie, nie
później jednak niż w ciągu 24 godzin od tego momentu.
Odpowiedź na pytanie konkursowe może zawierać maksymalnie 350 znaków. W odpowiedzi
mogą zostać użyte zarówno małe, jak i wielkie litery oraz znaki interpunkcyjne.

11. Odpowiedź na pytanie konkursowe musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie
może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich.
12. Odpowiedź na pytanie konkursowe nie może zawierać treści obraźliwych, rasistowskich,
naruszających powszechnie uznane normy społeczne oraz treści sprzecznych z prawem.
Organizator zastrzega sobie prawo do samodzielnej interpretacji treści pod tym względem.
13. Odpowiedź na pytanie konkursowe nie może zawierać treści reklamowych dotyczących
żadnych innych podmiotów niż VARTA.
14. Data i godzina zakupu Produktu konkursowego widniejąca na paragonie fiskalnym musi być
wcześniejsza niż data wysłania Zgłoszenia.
15. Jeden paragon fiskalny, upoważnia do wysłania tylko jednego Zgłoszenia, bez względu na
liczbę zakupionych Produktów konkursowych.
16. Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż jedno Zgłoszenie (w tym także może przesłać
więcej niż jedno zgłoszenie w tej samej Edycji konkursu) pod warunkiem każdorazowego
spełnienia warunków uczestnictwa określonych w Regulaminie, zwłaszcza posiadania
odrębnego paragonu na każde zgłoszenie.
17. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w Regulaminie oraz Zgłoszenia dokonane
po upływie czasu trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

§2
NAGRODY
1. Łączna pula nagród obejmuje 119 nagród. W skład jednej nagrody wchodzi: 1x doniczka
Smart Garden 3 Ogród Domowy Click and Grow biały o wartości 569 zł każda oraz 1x zestaw
blistrów baterii marki VARTA: 1 blister 4 szt. Longlife Power AA i 1 blister 4 szt. Longlife Power
AAA o łącznej wartości zestawu 31 zł każdy. (dalej: Nagrody).
2. Do każdej nagrody przyznana jest dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 60,00 zł, która
zostaje automatycznie przekazana na cele podatkowe zgodnie z ustawą o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
3. Zwycięzca nie jest zobowiązany do samodzielnego dokonywania rozliczeń podatkowych w
związku z otrzymaniem Nagrody.

§3
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Zwycięzców Konkursu wyłoni jury składające się z przedstawicieli Organizatora oraz VARTA,
tj. Karoliny Bąk, Zofii Mirskiej (dalej: Jury). Jury dokona wyboru według własnego uznania,
uwzględniając zwłaszcza kreatywność i innowacyjność odpowiedzi.
2. Zasady wybierania zwycięzców są następujące:
● po zakończeniu każdego dnia konkursu zostanie wyłoniony jeden zwycięzca i zostanie
przyznana mu jedna nagroda spośród puli wskazanej w Rozdziale II, § 2 ust. 1.
● Jury dokona wyboru zwycięzcy każdego dnia w terminie do 2 dni roboczych.
3. Bez względu na liczbę przesłanych zgłoszeń w Konkursie, jeden Uczestnik może zostać
zwycięzcą tylko jednej Nagrody w trakcie trwania całego konkursu.
4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w terminie do 2 dni roboczych (przez dni
robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wykluczeniem dni ustawowo
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wolnych od pracy) od dnia dokonania zakończenia dnia konkursowego na adres e-mail, który
Uczestnik podał w formularzu konkursowym.
Organizator powiadomi zwycięzców mailowo o sposobie spełnienia warunków formalnych
koniecznych do wydania nagrody, w szczególności o przekazaniu danych Zwycięzcy, takich
jak: adres wysyłki nagrody, numer telefonu. A także o przekazaniu podpisanych oświadczeń i
protokołu odbioru nagrody, o których mowa w § 3 pkt. 11 i 12 Regulaminu.
Podpisanie dokumentów, o których mowa w § 3 pkt. 11 i 12 Regulaminu, następuje w formie
podpisu własnoręcznego Zwycięzcy oraz wysłania skanu podpisanych dokumentów lub przy
użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
W nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygranej Zwycięzca
zobowiązany jest przesłać niezbędne dane potrzebne do przekazania nagrody, wskazane w
mailu, o którym mowa w § 3 pkt. 5 niniejszego regulaminu. Dane należy przesłać w
odpowiedzi na otrzymanego maila informującego o zwycięstwie.
Nagroda zostanie przesłana do zwycięzcy za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres
wskazany przez Zwycięzcę w wiadomości mailowej, o której mowa w § 3 pkt. 6 niniejszego
regulaminu. Nagroda zostanie przesłana do zwycięzcy do 7 dni od dopełnienia formalności ze
Zwycięzcą.
W przypadku, gdy Zwycięzca (z danego dnia) nie spełni wszystkich warunków wydania mu
nagrody określonych w Regulaminie, prawo do tej nagrody przechodzi na osobę, która
została danego dnia wytypowana przez Jury jako druga w kolejności (tzw. Zwycięzca
rezerwowy). Jeśli Zwycięzca rezerwowy (z danego dnia) nie spełni wszystkich warunków
wydania mu nagrody określonych w Regulaminie, to taka nagroda zostanie dodatkowo
przyznana w innym dniu Konkursu. W związku z powyższym możliwa jest sytuacja
nieprzyznania nagrody jednego dnia oraz przyznania dwóch nagród innego dnia w toku
trwania całego Konkursu.
Reguły wydawania nagród Zwycięzcom stosuje się odpowiednio do wydawania nagród
Zwycięzcom rezerwowym. Zwycięzca rezerwowy zostanie poinformowany o wygranej
dopiero w momencie, kiedy Zwycięzca nie spełni wszystkich warunków do wydania nagrody.
Przed odbiorem nagrody Zwycięzca zobowiązany jest podpisać oświadczenie o następującej
treści (Oświadczenie stanowi załącznik do Regulaminu), podając przy tym dodatkowe dane,
takie jak adres urzędu skarbowego, PESEL lub w przypadku jego braku datę urodzenia:
Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, że przed zgłoszeniem udziału w Konkursie WYOBRAŹ
SOBIE WIĘCEJ Z VARTA zapoznałam/-łem się z regulaminem tego Konkursu.
Oświadczam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogły powstać w związku z przygotowaniem i
wysłaniem mojego zgłoszenia w Konkursie WYOBRAŹ SOBIE WIĘCEJ Z VARTA. Utwory, które
powstały w związku z moim udziałem w Konkursie nie naruszają w żaden sposób przepisów
obowiązującego prawa, jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich ani ich
wizerunku. Moje autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek
zakresie ograniczone lub obciążone.
Oświadczam, że z chwilą przyjęcia nagrody w Konkursie, udzielam Organizatorowi
nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z mojej odpowiedzi na pytanie nagrodzonej
w Konkursie. Licencja obejmuje także korzystanie z pracy w celach komercyjnych, do promocji
produktów i działalności VARTA CONSUMER BATTERIES POLAND sp. z o.o. jako podmiotu
zlecającego przeprowadzenie i organizację Konkursu.
Oświadczam, że jako Zwycięzca zgadzam się na publikację moich danych osobowych, takich
jak imię i nazwisko.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazanie w moim imieniu podatku od wygranej.

12. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony uzyskaniem potwierdzenie odebrania przesyłki
kurierskiej.
13. Doręczenie nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez zwycięzcę i
podpisanie potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody.

§4
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi do dnia 31 sierpnia 2022 r.
(decyduje data doręczenia do Organizatora).
2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Karolina Bąk, ul. Józefa
Lompy 5b/147-220 Kędzierzyn-Koźle, z dopiskiem „Reklamacja – KONKURSU „WYOBRAŹ
SOBIE WIĘCEJ Z VARTA”.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail, z którego zostało
wysłane zgłoszenie, adres do korespondencji, wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie
określonego zachowania się przez Organizatora.
4. Decyzja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostanie wysłana w terminie 7 dni od daty
doręczenia reklamacji do Organizatora.
5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego
od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Rozdział III
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest VARTA CONSUMER
BATTERIES POLAND sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 162a, 02-342
Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000593280, REGON
363332353, NIP: 5223049721, BDO: 000380304,
2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektorkę ochrony danych osobowych (a
jednocześnie Organizatora Konkursu) – Karolinę Bąk. Adres kontaktowy do Inspektorki:
daneosobowe@wyobrazsobiewiecej.pl
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności
www.wyobrazsobiewiecej.pl/pp (Polityka prywatności stanowi załącznik do Regulaminu).

Rozdział IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione oraz współpracujące w ramach umów
cywilnoprawnych z: Organizatorem i VARTA, a także osoby pozostające z ww. osobami w
stosunku pokrewieństwa i powinowactwa.

2. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik potwierdza, że jest autorem wszelkich
utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które mogły
powstać w związku ze zgłoszeniem jego odpowiedzi na pytanie konkursowe, a utwory te nie
naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr
osobistych osób trzecich oraz że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w
jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.
3. W sytuacji powzięcia wątpliwości, co do zgodności postępowania Uczestnika w Konkursie z
Regulaminem, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające, aby usunąć tę
wątpliwości. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na
piśmie, podania określonych danych lub przedłożenia określonych dokumentów
niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem.
Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia
powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego,
że dany uczestnik zostanie wykluczony i pozbawiony prawa do nagród.
4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora i VARTA z tytułu
oświadczenia związanego z posiadaniem praw autorskich do przesłanej odpowiedzi na
pytanie konkursowe. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności z prawdą wskazanych
oświadczeń Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora i VARTA od jakiejkolwiek
odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku
wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z
naruszenia przysługujących im praw, a także naprawić szkody i zwrócić koszty poniesione
przez Organizatora lub VARTA w związku z takimi roszczeniami osób trzecich.
5. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator
uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do
wykluczenia z Konkursu Uczestników, którzy w szczególności: biorą udział w Konkursie z
użyciem fikcyjnych danych osobowych; prowadzą działania sprzeczne z prawem, a zwłaszcza,
gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich. Organizator również wyklucza z
udziału w Konkursie osoby, które prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu
obejście Regulaminu, zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. Przypuszczenie.
6. W przypadku, gdy Uczestnicy nadeślą identyczne lub istotnie podobne zgłoszenia
(odpowiedzi na pytanie konkursowe), które mogłyby zostać wybrane jako zwycięskie,
nagroda zostanie przyznana temu Uczestnikowi, którego Zgłoszenie jako pierwsze zostało
zarejestrowane przez system przyjmujący Zgłoszenia.
7. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę.
8. Nagrody nieodebrane w terminie z winy Zwycięzcy oraz nagrody osób wykluczonych z udziału
w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością
Organizatora.
9. Konkurs nie spełnia warunków gry losowej, zakładu wzajemnego, gry w karty ani gry na
automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19
listopada 2009 roku o grach hazardowych.
10. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art.
919-921 Kodeksu cywilnego.
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w tym warunków Konkursu w okresie
trwania Konkursu, tylko jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu oraz nie wpłynie na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać
praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie

Regulaminu poprzez wiadomość mailową na adres e-mail, z którego dokonali zgłoszenia w
Konkursie.
12. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne
oświadczenie złożone na adres Organizatora.
13. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez
Uczestnika na osobę trzecią.
14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy
Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

