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Regulamin 
Konkurs „Jak dbam o środowisko” 

 

 

§1 
Postanowienia ogólne 

  
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki 

przeprowadzenia konkursu „Jak dbam o środowisko” (zwanego dalej 

„Konkursem”). Regulamin stanowi treść umowy konkursowej pomiędzy 

Organizatorem a uczestnikiem Konkursu.   

2. Umowa konkursowa z określonym uczestnikiem Konkursu zostaje zawarta na 

okres od chwili zgłoszenia uczestnika Konkursu do momentu zakończenia 

ewentualnej procedury reklamacyjnej. 

3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej 

www.kaufland.pl/polskaodkuchni oraz w formie papierowej dostępnej w 

miejscu przeprowadzanego Konkursu. 

4. Organizatorem Konkursu jest Kaufland Polska Markety sp. z o. o. sp. j. z siedzibą 

we Wrocławiu, przy alei Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879890, posiadająca REGON: 

151562471 i NIP: 8992367273 (zwana dalej „Organizatorem”).   

5. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 

2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. nr 2022, poz. 888 ze zm.).   

   

   

§2   

Czas trwania konkursu i ogłoszenia 

jego wyników   

  

http://www.kaufland.pl/polskaodkuchni
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1. Konkurs rozpoczyna się dnia 22.05.2022 r. i kończy 01.10.2022 r. (dalej 

również: „Okres Trwania Konkursu”).   

2. Uczestnicy zostaną zaproszeni do konkursu podczas festiwalu „Polska od 

Kuchni” w trakcie warsztatów organizowanych w strefie eko. 

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na miejscu przez Organizatora festiwalu 

„Polska od Kuchni” w trakcie każdego z 17 eventów w ramach festiwalu „Polska 

od Kuchni”.    

 

 

§3   

Komisja konkursowa   

  

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa 

składająca się z pracowników Organizatora festiwalu „Polska od Kuchni” 

wyłączonymi od udziału w Konkursie zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu (zwana 

dalej „Komisja”).  W skład Komisji będą wchodzić trzy osoby. 

2. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:   

a) przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem,   

b) ocena prac plastycznych zgłoszonych do Konkursu, 

c) wybór zwycięzców Konkursu. 

 

 

 §4   

Uczestnicy Konkursu  

  

1. W Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 3 do 12 roku życia.  

2. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która:   

a) nie ukończyła 12 roku życia 

b) zaakceptowała Regulamin, przez co rozumie się zgłoszenie do Konkursu 

poprzez przygotowanie na miejscu w trakcie trwania warsztatów w 
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strefie eko pracy plastycznej zatytułowanej „Jak dbam o środowisko” i 

przekazanie jej do oceny Komisji.   

c) praca plastyczna na odwrocie powinna zostać opatrzona przez 

Uczestnika Konkursu jego imieniem i nazwiskiem. 

3. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby zatrudnione przez Organizatora, a 

także Organizatorzy festiwalu „Polska od Kuchni”, również członkowie ich 

rodzin, tj. wstępni i zstępni w pierwszym stopniu pokrewieństwa (tj. rodzice i 

dzieci) oraz małżonkowie i rodzeństwo. 

 

 §5   

Zadanie konkursowe  

  

1. Zadaniem Uczestnika jest przygotowanie na miejscu pracy plastycznej 

zatytułowanej „Jak dbam o środowisko”. Praca plastyczna musi być stworzona 

w trakcie trwania jednego z eventów w ramach festiwalu „Polska od Kuchni” w 

terminie od  22.05.2022 r. do 01.10.2022 r. 

2. Warunkiem Uczestnictwa w Konkursie i wygrania nagród jest:   

a) przygotowanie pracy plastycznej zatytułowanej „Jak dbam o środowisko”, 

a następnie przekazanie pracy do oceny Komisji, 

b) o zwycięstwie decyduje Komisja, wybierając podczas każdego eventu 3 

prace plastyczne, które w jej opinii najlepiej oddały tematykę konkursu i 

wyróżniły się dużą estetyką,  

c) zaakceptowanie w Okresie Trwania Konkursu Regulaminu (w sposób, o 

którym mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu).   

3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik nie jest zobowiązany dokonać 

jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora.   

4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany przenieść na Organizatora prawo 

własności do przygotowanej na potrzeby konkursu pracy plastycznej. 

Organizator zapewnia, że bez uprzedniej zgody Uczestnika nie opublikuje 

pracy plastycznej w mediach społecznościowych. 
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5. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy konkursowej zawartej z 

Organizatorem w terminie 14 dni od zaakceptowania Regulaminu. Informacja 

o odstąpieniu wraz z wzorem odstąpienia stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do 

Regulaminu.  

 

§6   

Nagrody w Konkursie  

  

1. W Konkursie zostanie wyłonionych łącznie 51 (pięćdziesięciu jeden) 

Zwycięzców, po 3 zwycięzców podczas każdego z 17 eventów w ramach 

festiwalu „Polska od Kuchni” oraz po zatwierdzeniu przez Komisję w trybie 

opisanym w § 3 Regulaminu.   

2. Zwycięzcy Konkursu, którzy zdaniem Jury najlepiej oddali tematykę Konkursu i 

których prace wyróżnią się dużą estetyką wykonania, otrzymają nagrodę 

główną w postaci torby prezentowej z produktami marek własnych 

Kaufland zawierającej następujące produkty: zestaw drewnianych klocków 60 

elementów, gra towarzyska „Kim jestem”, pluszak 20cm, dalej jako „Nagroda 

Główna”). 

3. Organizator oświadcza, iż na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2021 poz. nr 

1128) nagrody uzyskane w Konkursie są zwolnione z podatku dochodowego 

od osób fizycznych, ponieważ Konkurs „Jak dbam o środowisko” jest konkursem 

z dziedziny sztuki, a jednorazowa wartość nagród w Konkursie nie przekracza 

kwoty 2000 zł.  

4. Nagrody zostaną przekazane w dniu trwania eventu w ramach festiwalu 

„Polska od Kuchni” w terminie od 22.05.2022 r. do 01.10.2022 r. Zwycięzcy 

będą mogli odebrać nagrodę podczas trwania eventu. 

5. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.   

6. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w zakresie, w jakim 

została przyznana nagroda o charakterze rzeczowym.  
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§7   

Niedozwolone zachowania Uczestników  

  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie 

Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub 

Regulaminem Konkursu. 

2. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy mogą 

zgłaszać w szczególności drogą mailową na adres: pl-uk-

komunikacja@kaufland.pl  lub pisemną na podany w § 1 adres siedziby 

Organizatora. Reklamacje należy składać w terminie 7 dni od dnia zaistnienia 

przyczyny reklamacji. 

3. Reklamacja w celu możliwie efektywnego jej rozpatrzenia powinna zawierać 

imię, nazwisko i adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i 

wskazanie przyczyny reklamacji. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później 

niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Osoba składająca reklamację 

zostanie poinformowana o jej rozpatrzeniu na adres email, z którego przesłała 

reklamację albo adres pocztowy wskazany na przesyłce pocztowej z 

reklamacją. 

  

 

§8  

Przetwarzanie danych osobowych  

  

1. Administratorem danych osobowych jest Kaufland Polska Markety sp. z o. o. 

sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, przy alei Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879890, 

posiadająca REGON: 151562471 i NIP: 8992367273.   
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2. W wszystkich sprawach przetwarzania danych osobowych można 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty 

elektronicznej: daneosobowe@kaufland.pl albo kierując korespondencję 

pisemną na adres Administratora Danych Osobowych..   

3. Podanie danych osobowych, o których mowa w § 4 ust. 2 lit. c Regulaminu, jest 

dobrowolne , ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

4. Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z Regulaminem i przepisami 

powszechnie obowiązującymi w celu   

a) przeprowadzenia Konkursu;  

b) rozpatrzenia reklamacji. 

5. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest:   

a) w przypadku przetwarzania danych w celu przeprowadzenia Konkursu, 

– art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej jako 

„RODO”); 

b) w przypadku reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

6. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do upływu okresu 

przedawnienia roszczeń związanych z Konkursem,  

7. Każdej osobie, która poda swoje dane osobowe przysługuje prawo:  

a) dostępu do treści swoich danych; 

b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; 

c) prawo do przenoszenia danych; 

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

w sprawach związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych, 

zgodnie z przepisami RODO.  
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§ 9   

Postanowienia końcowe  

  

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach 

promocyjnych lub reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. 

Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.   

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały Okres Trwania Konkursu na 

stronie internetowej www.kaufland.pl/polskaodkuchni oraz w formie 

papierowej dostępnej w miejscu przeprowadzanego Konkursu.  

3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z 

Organizatorem pod adresem e-mail: pl-uk-komunikacja@kaufland.pl.   

4. Informacja o odstąpieniu od umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a 

Organizatorem w chwili zgłoszenia do Konkursu wraz z wzorem odstąpienia 

stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu.   

5. Regulamin wchodzi w życie 22.05.2022 r. 

6. W oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 21 Ustawy o prawach konsumenta Organizator 

informuje, że istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów 

rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.   

  

• Pozasądowe rozwiązywanie sporów oznacza, że spór jest rozpatrywany przez 

podmioty nie należące do systemu sądownictwa powszechnego (tradycyjnych 

sądów).   

• W przypadku sporów z przedsiębiorcami działającymi w branży handlu 

detalicznego, konsumenci mogą wnioskować o rozwiązanie sporu przez organy 

lub sądy polubowne działające przy Inspekcji Handlowej.   

• W przypadku sporów związanych z internetowymi umowami sprzedaży lub 

internetowymi umowami o świadczenie usług, wniosek o pozasądowe 

rozstrzygnięcie sporu złożyć można poprzez tzw. platformę ODR, znajdującą 

się pod adresem: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&l

ng=PL.   

http://www.kaufland.pl/polskaodkuchni


8 
 

• Udział w pozasądowym rozwiązywaniu sporów jest dobrowolny zarówno dla 

konsumenta, jak i przedsiębiorcy. Bez zgody obu stron spór nie może być 

rozwiązany w tym trybie (wyjątki dotyczą podmiotów z rynku finansowego).   

• Więcej szczegółów na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

a w szczególności pod adresem: 

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

. 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA 

ODSTĄPIENIA OD UMOWY Prawo odstąpienia od umowy   

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez 

podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po 

upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy konkursowej zgodnie z § 1 ust. 2 

Regulaminu Konkursu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą 

Państwo poinformować nas, tj. Kaufland Polska Markety sp. z o. o. sp. j. z siedzibą 

we Wrocławiu, przy alei Amii Krajowej 47, 50-541 Wrocław, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879890, posiadającą REGON: 

151562471 i NIP: 8992367273, adres email: pl-uk-komunikacja@kaufland.pl  

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego 

oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą 

elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby 

wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu 

prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od 

umowy.   

Skutki odstąpienia od umowy   

Umowa konkursowa po odstąpieniu od niej traktowana będzie, jakby nie doszło 

do jej zawarcia. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Organizator 

usunie Państwa dane osobowe podane przy rejestracji do Konkursu w celu 
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wykonania umowy konkursowej. Odstąpienie od Umowy uniemożliwia udział w 

Konkursie i wygranie nagród.   

  

ZAŁĄCZNIK Nr 2 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY   

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od 

umowy)   

− Adresat: Kaufland Polska Markety sp. z o. o. sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, przy 

alei Amii Krajowej 47, 50-541 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000879890, posiadająca REGON: 151562471 i NIP: 

8992367273, adres e-mail: pl-uk-komunikacja@kaufland.pl  .   

− Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od 

umowy konkursowej Konkursu „Jak dbam o środowisko”  

− Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)   

− Imię i nazwisko konsumenta(-ów)   

− Adres konsumenta(-ów)   

− Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w 

wersji papierowej)   

− Data  

(*) Niepotrzebne skreślić.   

  

 


