Regulamin konkursu promocyjnego pod nazwą
"Kim będę, gdy dorosnę"
[Postanowienia ogólne]
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady konkursu promocyjnego prowadzonego pod
nazwą „Kim będę, gdy dorosnę"(dalej: "Konkurs").
2. Organizatorem Konkursu jest Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy:
02-222, Al. Jerozolimskie 195B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000037385, NIP: 526-02-10-95 (dalej: "Organizator").
3. Koordynatorem Konkursu jest Karlsbad Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, kod pocztowy 03-680, ul.
Wolbromska 38 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 000140411, NIP:118-16-62-282 ("Koordynator"). Koordynator odpowiedzialny jest
za weryfikację zwycięzców Konkursu, wysyłkę nagród oraz przyjmowanie i rozpatrywanie
reklamacji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
4. Celem Konkursu jest promocja produktów Philips Avent ze szczególnym uwzględnieniem butelek
dla niemowląt z kolekcji „Kim będę”.
5. Konkurs prowadzony jest na terenie całej Polski.
6. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu rozpoczyna się od dnia 21.04.2016 r. o godz. 00:00:01,
a kończy dnia 18.05.2016 r. o godz. 23:59:59.
[Uczestnicy Konkursu]
7. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do
czynności prawnych („Uczestnik”).
8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Koordynatora Konkursu oraz
członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Zastrzeżenie
dotyczy osób, które brały bezpośredni udział przy realizacji Konkursu oraz tych, które pracowały
nad jego projektem i wdrożeniem.
[Warunki uczestnictwa w Konkursie]
9. Aby zostać uczestnikiem Konkursu należy dokonać prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w
Konkursie („Zgłoszenie”), które, dla swej ważności i skuteczności wymaga zarejestrowania
uczestnictwa w systemie komputerowym za pośrednictwem strony www dostępnej adresem
www.philips.pl/kolekcjakimbede przez wykonanie wszystkich poniższych kroków:
a) wybranie z dostępnej listy ulubionego przyszłego zawodu dla swojego dziecka;
b) wpisanie do odpowiednich pól formularza następujących danych:
 data urodzenia lub spodziewana data urodzenia dziecka Uczestnika,
 imię Uczestnika,
 numer telefonu kontaktowego Uczestnika,
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adres e-mail Uczestnika;

c) wykonanie zadania konkursowego polegającego na uzasadnieniu wybranego (zgodnie z lit. a
powyżej) przyszłego zawodu dziecka przez uzupełnienie pola: „Wybrałam (-em) ten zawód
ponieważ”;
d) wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera z informacjami i poradami od firmy Philips
przez zaznaczenie odpowiednich pól formularza;
e) zaakceptowanie warunków Regulaminu Konkursu;
f)

Potwierdzenie zgłoszenia przez kliknięcie na przycisk „Zgłaszam swój udział w konkursie”.

10. Zgłoszenie o którym mowa w punkcie poprzedzającym musi być zarejestrowane w terminach
wskazanych z pkt. 6 Regulaminu, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data i godzina
wysłania zgłoszenia na serwer Organizatora.
[Nagrody w Konkursie]
11. Dla Uczestników Konkursu przewidziano:
a) 40 (czterdzieści) Nagród I stopnia - każda w postaci: zestawu pielęgnacyjnego Philips Avent
SCH400/300 o wartości rynkowej 110,00 zł oraz dodatkowego świadczenia pieniężnego w
wysokości 12,00 zł. Całkowita wartość brutto jednej nagrody wynosi 122,00 zł.
b) 100 (sto) Nagród II stopnia - każda w postaci kubka do nauki samodzielnego picia SCF782/00
o wartości rynkowej 40,00 zł oraz dodatkowego świadczenia pieniężnego w wysokości 4,00 zł
Całkowita wartość brutto jednej nagrody wynosi 44,00 zł
12. Łączna wartość puli wszystkich nagród wynosi 9280,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście
osiemdziesiąt złotych 00/100) brutto.
13. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian
za nagrody.
14. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie, przy czym będzie on
identyfikowany najpierw na podstawie adresu e-mail, a następnie podczas procedury określonej
w pkt. 19-22 Regulaminu.
[Przyznanie nagród w Konkursie]
15. Rozstrzygnięcia Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
16. Wyłonienie zwycięzców Konkursu („Zwycięzca” lub „Zwycięzcy”) następuje w trakcie niejawnych
obrad Komisji Konkursowej w terminach określonych w pkt. 18 lit. a.
17. Kryterium przyznania nagród jest swobodna ocena dokonana przez Komisję Konkursową spośród
przysłanych wykonań zadania konkursowego, pozwalająca uznać je za pomysłowe, oryginalne i
nietuzinkowe.
18. Komisja dokona czterokrotnego przyznania nagród w konkursie.
a) Zgłoszenia nadesłane do Konkursu są dzielone na 4 zbiory przy czym kryterium przydziału do
danego zbioru będzie data rejestracji w systemie. Wykaz zbiorów z przypisanymi im
terminami rejestracji oraz terminami obrad Komisji Konkursowej służącymi wyłonieniu
Zwycięzców spośród zgłoszeń dla danego Zbioru przedstawia poniższa tabela.
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Numer
zbioru

Okres objęty przyznaniem nagród

Data obrad
Komisji
Konkursowej

1.

Od dn. 21.04.2016 godz. 00:00:01 do dn.27.04.2016 godz. 23:59:59

09.05.2016

Od dn. 28.05.2016 godz. 00:00:00 do dn. 04.05.2016 godz.
23:59:59
Od dn. 05.05.2016 godz. 00:00:00 do dn. 11.05.2016 godz.
23:59:59
Od dn. 12.05.2016 godz. 00:00:00 do dn. 18.05.2016 godz.
23:59:59

2.
3.
4.

11.05.2016
18.05.2016
25.05.2016

b) Dla każdego z okresów Komisja Konkursowa dokonuje wyboru najlepszych wykonań zadań
konkursowych przyznając każdorazowo:


10 nagród I stopnia w konkursie



25 nagród II stopnia w konkursie

19. W ciągu trzech dni następujących od daty przyznania nagrody Zwycięzcy otrzymują od
Koordynatora działającego w imieniu Komisji Konkursowej telefon na numer kontaktowy podany
w Zgłoszeniu. Rozmowy mogą być nagrywane na analogowym lub cyfrowym nośniku informacji w
celach dowodowych, o czym Zwycięzca jest powiadamiany na początku rozmowy.
20. Koordynator podejmuje pięć prób połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą. Przez nieudaną próbę
połączenia z Uczestnikiem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów,
włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np.
przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
21. Podczas rozmowy telefonicznej Zwycięzca jest proszony o potwierdzenie faktu uczestnictwa w
Konkursie, a następnie o podanie swojego imienia i nazwiska i dokładnego adresu pocztowego
oraz numeru PESEL w celu wysłania i formalnego wydania Nagrody.
22. Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody jeżeli:
a) podczas rozmowy z przedstawicielem Koordynatora odmówi podania swoich danych
określonych w pkt. 21 powyżej, lub
b) podczas rozmowy z przedstawicielem Koordynatora zaprzeczy swojemu uczestnictwu w
Konkursu, lub
c) w toku weryfikacji okaże się, że Uczestnikowi jest już przyznana Konkursie - w myśl zapisów
pkt. Regulaminu Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie, lub
d) Organizatorowi nie uda się z nim połączyć telefonicznie w trybie przewidzianym w pkt. 19-20
niniejszego regulaminu.
23. Jeśli w toku procedury określonej w pkt. 19 - 22 Regulaminu nie wszystkie nagrody są wydane,
Komisja Konkursowa w drodze dodatkowych obrad nie później niż dn. 6.06.2016 r. i kierując się
kryteriami określonymi w pkt. 17 spośród wszystkich zgłoszeń zarejestrowanych w czasie trwania
konkursu wybiera kolejnych Zwycięzców, przy czym procedura weryfikacyjna dla tych
Zwycięzców przebiega zgodnie z pkt. 19 -22 powyżej.
24. Nagrody nierozdysponowane w powyższym trybie pozostają własnością Organizatora.
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[Wydanie nagród i dostępność wyników]
25. Nagrody w Konkursie są wysyłane przez Koordynatora, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem
poczty do dn. 21.06.2016 r. Nagrody wysłane w powyższy sposób, a nieodebrane przez
Zwycięzców pozostają własnością Organizatora.
26. Nagrody są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi:
a) Przychód uzyskany z tytułu nagród uzyskanych w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu
ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych.
b) Płatnikiem podatku wymienionego w pkt. 26 lit. a jest Koordynator. Przed wydaniem nagrody
Organizator pobierze od każdego Zwycięzcy kwotę podatku i odprowadzi ją na konto
właściwego Urzędu Skarbowego. Kwota podatku zostanie każdorazowo pobrana z
dodatkowych świadczeń pieniężnych. o których mowa w pkt. 11.
27. Wyniki Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.philips.pl/kolekcjakimbede najpóźniej od dn. 20.06.2016 r.
[Dane osobowe]
28. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest Organizator.
Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu przeprowadzenia Konkursu.
Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych
Uczestników Konkursu w celach i zakresie wynikających z postanowień Regulaminu.
29. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych (na podstawie
odrębnej zgody, o której mowa w § 4 ust. 9 pkt d Regulaminu) jest Philips Electronics N.V z
siedzibą w Eindhoven, Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, Netherlands.
30. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, a także w celach
marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
31. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz. 2135). Na zasadach określonych w art. 31 powyższej
ustawy Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych
osobowych Uczestników Konkursu w celach i zakresie wynikających z postanowień Regulaminu.
[Zasady postępowania reklamacyjnego]
32. Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 30.06.2016 r za pomocą listu poleconego,
przesyłki kurierskiej lub poczty elektronicznej. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji
decyduje data wysłania zgłoszenia na adres Koordynatora (zgłoszenia pocztą lub przesyłką
kurierską) lub data wysłania listu e-mail na adres Koordynatora (zgłoszenia za pomocą poczty
elektronicznej).
33. Reklamacje mogą być zgłaszane na następujący adres Koordynatora: Reklamacja - Konkurs "Kim
będę, gdy dorosnę", Karlsbad sp. z o.o. ul. Wolbromska 38, 03-680 Warszawa lub pocztą
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elektroniczną na adres
e-mail: Promocja_Philips@karlsbad.pl z tematem wiadomości
"Reklamacja – Konkurs Kim będę, gdy dorosnę”
34. Reklamacje rozpatruje Koordynator. O wyniku postępowania reklamacyjnego
Uczestnik
Konkursu powiadamiany jest w taki sam sposób, w jaki reklamacja została przesłana – listownie
na adres podany w reklamacji – w przypadku otrzymania reklamacji za pośrednictwem poczty lub
kuriera; pocztą elektroniczną – w przypadku otrzymania reklamacji emailem, w ciągu 14 dni od
daty otrzymania reklamacji przez Koordynatora.
35. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
[Postanowienia końcowe]
36. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.philips.pl/kolekcjakimbede.
37. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest loterią
promocyjną ani audioteksową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 612).
38. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy polskiego prawa.
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