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REGULAMIN  KONKURSU 

„NIP za 1000” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem” jest Zakład Przetwórstwa 

Mięsnego „JBB” Import – Eksport Józef Bałdyga (07-437) z siedzibą przy ul. Kościelnej 

25, Łyse, o numerze NIP 7580003207 (zwany dalej „Organizatorem”). 

1.2. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 24 kwietnia 2017r. do dnia 29 września 

2017r. tj. do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego. Sprzedaż towarów 

uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie, rozpoczyna się w dniu 24 kwietnia 

2017r. i trwa do dnia 15 sierpnia 2017r. 

1.3. Konkurs  podzielony jest na IV edycje, (zwane dalej „Edycjami” lub każda z osobna 

„Edycją”), trwające w następujących przedziałach czasowych: 

1.3.1. I Edycja od dnia 24 kwietnia 2017r. do dnia 21 maja 2017r. – ogłoszenia wyników I 

Edycji 23 maja 2017r. 

1.3.2. II Edycja od dnia 22 maja 2017r. do dnia 18 czerwca 2017r. – ogłoszenia wyników II 

Edycji 20 czerwca 2017r. 

1.3.3. III Edycja od dnia 19 czerwca 2017r. do dnia 16 lipca 2017r. – ogłoszenia wyników III 

Edycji 18 lipca 2017r. 

1.3.4. IV Edycja od dnia 17 lipca 2017r. do dnia 15 sierpnia 2017r. – ogłoszenia wyników IV 

Edycji 17 sierpnia 2017r. 

1.4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.5. Celem Konkursu jest promocja Organizatora i zwiększenie sprzedaży produktów 

Organizatora oraz promocja loterii pod nazwą „Loteria na 4 koła” (zwaną dalej: Loterią) 

dotyczącej produktów Organizatora. Regulamin Loterii stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu.  

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

2.1. Udział w Konkursie wziąć mogą: 
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a) zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pełnoletnie osoby fizyczne, 

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzące działalność 

gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które prowadzą sprzedaż 

detaliczną produktów Organizatora na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 22 1 

Kodeksu Cywilnego  

b) osobowe spółki prawa handlowego, spółki kapitałowe (w tym spółki kapitałowe w 

organizacji) i inne osoby prawne, prowadzące działalność gospodarczą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które prowadzą sprzedaż detaliczną 

produktów Organizatora na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu 

Cywilnego  

2.2. Aby wziąć udział w Konkursie, podmioty, o których mowa w punkcie 2.1., powinny 

zgłosić się do udziału w Konkursie, przekazując Organizatorowi prawidłowo wypełniony 

formularz zgłoszeniowy (dostępny u Przedstawicieli Handlowych JBB oraz na stronie 

jbb.pl).  

 

2.3. Prawidłowo wypełnione formularze zgłoszeniowe powinny zostać przekazane do 

Organizatora w dowolnym momencie trwania Konkursu mailem na adres: 

handlowiec@jbb.pl; formularze mogą być również złożone przez Uczestników 

osobiście u Organizatora lub przedstawicieli handlowych Organizatora. Od momentu 

przekazania Organizatorowi formularza zgłoszeniowego w sposób określony w zdaniu 

pierwszym niniejszego punktu, podmiot, którego dane wskazane są w tym formularzu, 

staje się uczestnikiem Konkursu (dalej jako „Uczestnik”). 

 

2.4. Uczestnik może w każdym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez 

stosowne poinformowanie Organizatora. W Konkursie nie będą uwzględniane 

zgłoszenia do Loterii wymieniające paragony fiskalne z NIP byłych Uczestników. 

 

2.5. Konkursem objęte są wybrane produkty Organizatora, określone w regulaminie Loterii 

jako Produkty Promowane (dalej jako „Produkty”).  

 

2.6. Konkurs polega na tym, że Uczestnicy zachęcają klientów będących konsumentami w 

rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego zakupów Produktów i udziału w Loterii poprzez 

zgłoszenie w Loterii i podanie paragonu fiskalnego z kasy fiskalnej Uczestnika z NIP 

Uczestnika.  Uczestnicy rywalizują ze sobą o to, który z nich w czasie trwania danej 

Edycji Konkursu będzie posiadał najwyższą ilość zgłoszonych do Loterii paragonów 

fiskalnych z ich NIP.  
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2.7. Po zakończeniu każdej Edycji Organizator ustali listę 3 Uczestników, którzy w czasie 

trwania tej Edycji uzyskali największa ilość prawidłowo zgłoszonych do Loterii (zgodnie 

z regulaminem Loterii) paragonów fiskalnych z ich NIP  i przyzna im nagrodę pieniężną 

w wysokości 1000 (tysiąc) złotych każda. W przypadku remisu nagrodę otrzyma 

Uczestnik,  którego paragon fiskalny z jego  NIP został zgłoszony pierwszy do Loterii.  

Jeżeli chwila zgłoszenia również będzie identyczna nagroda podlega podziałowi 

pomiędzy Uczestników, którzy zremisowali.  

2.8. Nagrody zostaną wydane laureatom na podany przez nich rachunek bankowy lub 

przelewem pocztowym do 10 dni od dnia rozstrzygnięcia danej Edycji.  

2.9. Uczestnik, który uzyskał nagrodę w jednej Edycji Konkursu, nie może dalej brać udział 

w kolejnych Edycjach Konkursu. 

2.10. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 

III. REKLAMACJE 

3.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane e-mailem na adres 

handlowiec@jbb.pl z dopiskiem „Konkurs - reklamacje” nie później niż w terminie 14 

dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.  

3.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom. 

3.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika,  adres do korespondencji, 

numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny 

reklamacji. 

3.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. 

3.5. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym lub e-

mailem wysłanym na adres wskazany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty 

rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

4.1. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym 

Uczestnikom w siedzibie Organizatora oraz u przedstawicieli handlowych 

Organizatora.  Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie 

materiały promocyjno – reklamowe związane z Konkursem mają charakter wyłącznie 

informacyjny. 
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4.2. Udział w Konkursie jest dobrowolny, wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację 

postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. 

4.3. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926 ze zm.). Administratorem danych osobowych na potrzeby Konkursu jest Zakład 

Przetwórstwa Mięsnego „JBB” Import – Eksport Józef Bałdyga (07-437) z siedzibą przy 

ul. Kościelnej 25, Łyse Dane Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania 

reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz ich poprawiania. 


