REGULAMIN KONKURSU BDK
Pokaż Boxa - wygraj Xboxa!
Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki udziału w konkursie
„Pokaż Boxa - wygraj Xboxa!” (dalej: „Konkurs”) organizowanym na stronie internetowej
www.konkurs.berlindonerkebap.com (dalej: „Strona Konkursowa”).

Kto jest organizatorem Konkursu?

1. Organizatorem Konkursu jest właściciel marki BERLIN DÖNER KEBAP firma MORE Sławomir
Rogowski z siedzibą w Mierzynie (72-006) przy ul. Mierzyńskiej 17-18, NIP 855-144-82-26,
REGON 811695069 (dalej „Organizator”).
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator (dalej również „MORE” lub „Fundator”).
3. Konkurs trwa w okresie od dnia 16 grudnia 2020 do 16 marca 2021 roku („Okres Trwania
Konkursu”), a jego celem jest rozwijanie kreatywności Uczestników Konkursu na tle marki
Berlin Döner Kebap oraz w związku z lokalami gastronomicznymi Berlin Döner Kebap.
Pośrednim celem Konkursu są działania marketingowe Berlin Döner Kebap w szczególności
związane z rozwijaniem marki Berlin Döner Kebap.

Kto może wziąć udział w Konkursie?

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny oraz nieodpłatny.
5. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba fizyczna, będąca Konsumentem w
rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która
w momencie dokonania zgłoszenia w Konkursie posiada miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz która łącznie spełni następujące dodatkowe wymagania:
a) w Okresie Trwania Konkursu dokona zakupu w restauracji Berlin Döner Kebap na terenie
Polski produktu KEBAP BOX (z mięsem, falafelem lub serem halloumi) marki BERLIN
DÖNER KEBAP i zachowa dowód tego zakupu (paragon) – powyższe stanowi również
podstawę odbioru nagrody dla Zwycięzcy. Data dowodu zakupu, o którym mowa musi
odpowiadać dacie Zgłoszenia się Uczestnika do Konkursu albo być datą sprzed daty
Zgłoszenia się przez Uczestnika do Konkursu, jednakże dowód zakupu nie może być
wystawiony w dacie wcześniej jak na 7 dni przed datą Zgłoszenia się Uczestnika do
Konkursu.
b) wykona Zadanie Konkursowe na portalu Instagram zgodnie z wytycznymi wskazanymi w
Regulaminie.
6. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje regulamin konkursu oraz wyraża
zgodę/akceptuje przetwarzanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, nazwy
konta na Instagramie oraz wizerunku, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym wyboru
Zwycięzców Konkursu oraz ogłoszenia na Stronie Konkursu i na Social Mediach o wynikach
Konkursu zgodnie z pkt 18 Regulaminu.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz osoby
współpracujące stale z Organizatorem, Fundatorem na innej podstawie niż stosunek pracy, a
także członkowie rodzin wszystkich powyżej wymienionych osób. Przez członków rodziny na
potrzeby Konkursu rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także wszelkie osoby
pozostające we wspólnym pożyciu.

Na czym polega Zadanie Konkursowe?
Jak przebiega Konkurs?

8. Konkurs polega na opublikowaniu na swoim profilu na portalu Instagram zdjęcia, na którym
uczestnik konkursu prezentuje produkt KEBAP BOX (z mięsem, falafelem lub serem halloumi)
marki BERLIN DÖNER KEBAP. Post należy oznaczyć profilem @berlindonerkebap_pl oraz
dodać hashtag konkursowy #xboxbdk.

9. Praca Konkursowa powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika i nie może
zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak
również nie może zawierać treści promocyjno - reklamowych dotyczących jakichkolwiek
podmiotów, z wyłączeniem treści dotyczących marki i lokali gastronomicznych BERLIN
DÖNER KEBAP. Poprzez przesłanie Pracy Konkursowej Uczestnik gwarantuje, że przysługuje
mu całość praw autorskich do Pracy Konkursowej.
10. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie przy czym zwycięzcą można być tylko
1 raz w ciągu całej edycji konkursu. Ponadto, każde Zgłoszenie Konkursowe wymaga
odrębnego dowodu zakupu określonego w pkt 5.a. Jeden dowód zakupu uprawnia do
jednego Zgłoszenia Konkursowego.
11. Prace Konkursowe, które nie spełniają warunków Regulaminu lub zostały zgłoszone
niezgodnie z zasadami Regulaminu, niespełniające kryteriów określonych w Regulaminie,
uniemożliwiające dokonanie oceny przez Jury, zawierające treści niezgodne z dobrymi
obyczajami, naruszające prawa osób trzecich lub naruszające obowiązujące przepisy prawa,
nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.
12. Zgłoszone do Konkursu Prace Konkursowe Uczestników mogą zostać opublikowane przez
Organizatora na Stronie Konkursowej oraz na kanałach Social Media. Zwycięzcy wyrażają
zgodę na nieodpłatną publikację Pracy Konkursowej oraz do jej nieodpłatnego
rozpowszechniania na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 25.

Wybór Laureatów - Zwycięzców

13. Zadania Konkursowe zgłoszone przez Uczestników będą przedmiotem oceny Jury
powołanego przez Organizatora („Jury”), które dokona wyboru Zwycięzców zgodnie z pkt 14
– 17 poniżej, kierując się następującymi kryteriami: zgodność z tematem, kreatywność,
oryginalność, jakość oraz estetyka zdjęcia. Członkowie Jury mogą kierować się subiektywną
oceną Pracy Konkursowej z puntu widzenia przyjętych kryteriów.
14. 4 razy w miesiącu Jury wybierze najlepsze zdjęcia, które zostaną opublikowane na
Instastories (z oznaczeniem uczestnika konkursu/właściciela zdjęcia). Nie jest to
równoznaczne z wygraną, natomiast służy inspirowaniu innych osób do wzięcia udziału w
konkursie oraz wskazaniu, jakie zdjęcia cieszą się wsród Jury największym powodzeniem.
15. Czas trwania konkursu to 3 miesiące (od dnia 16 grudnia 2020 do 16 marca 2021 roku). Na
koniec każdego miesiąca trwania Konkursu (kolejno: 18.01.2021, 16.02.2021 oraz 16.03.2021)
Jury wyłoni spośród Uczestników Konkursu zwycięzcę, który otrzyma nagrodę w postaci xboxa.

Co można wygrać w Konkursie?

16. Każdy z 3 Zwycięzców Konkursu otrzyma jedną nagrodę rzeczową w postaci Xbox SERIES X.
Wartość każdej nagrody wynosi 2528 zł brutto.
17. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie i nie przysługuje za nie ekwiwalent pieniężny.
18. Organizator zastrzega, że podanie przez Uczestnika będącego Zwycięzcą nieprawdziwych,
niekompletnych lub błędnych danych bądź zablokowania przez Uczestnika na portalu
Instagram możliwość wysyłania wiadomości prywatnych i nie skontaktowania się z
Organizatorem w terminie 14 dni od ogłoszenia zwycięzcy może skutkować uniemożliwianiem
wydania nagrody, co zwalnia Organizatora z odpowiedzialności i obowiązku jej wydania. W
razie zaistnienia powyższej okoliczności Nagroda Zwycięzcy przypada kolejnej osobie
wyłonionej przez Jury.

Kto i jak poinformuje o wygranej w Konkursie?
Co trzeba zrobić żeby odebrać Nagrodę?

19. Organizator ogłosi dokonany przez Jury wybór Zwycięzców Konkursu na portalu Instagram w
nastepujących terminach: 18.01.2021, 16.02.2021 oraz 16.03.2021. Ogłoszenie o wynikach
będzie zaprezentowane w formie posta oraz jako relacja na Instastories. W ogłoszeniu
wskazane zostanie imię i nazwisko Zwycięzcy oraz nazwa użytkownika, jaką Zwycięzca
posługuje się na Instagramie. Ponadto zostaną zaprezentowane zwycięskie zdjęcia.
20. Najpóźniej w terminie 14 dni od podania wyników Konkursu zgodnie z pkt 19, Organizator
skontaktuje się ze Zwycięzcami Konkursu na Instagramie, informując o wytypowaniu i
Nagrodzie. Zwycięzcy, którzy na portalu Instagram mają zablokowaną możliwość
wysyłania wiadomości prywatnych proszeni są o skontaktowanie się z Organizatorem
drogą mailową: konkursxbox@berlindonerkebap.pl W przypadku braku kontaktu w ciągu 14

dni od ogłoszenia zwycięzcy, nagroda zostanie przekazana kolejnej osobie wyłonionej przez
Jury.
21. Organizator w informacji o uzyskaniu Nagrody może poprosić Zwycięzców Konkursu o
okazanie bądź przesłanie skanu oryginału dowodu zakupu określonego w pkt 5a. W takim
przypadku okazanie, przesłanie dowodu zakupu będzie warunkiem wydania nagrody.
22. Nagroda dla Zwycięzców zostanie przekazana w sposób uroczysty, na spotkaniu którego
miejsce i termin zostanie wzajemnie uzgodniony w najbliższym dla miejsca zamieszkania
Zwycięzcy lokalu Berlin Döner Kebap na terenie Polski, lecz w terminie nie dłuższym jak 14
dni od dnia ogłoszenia zwycięzcy w każdym miesiącu, tj. 18.01.2021, 16.02.2021 oraz
16.03.2021.
Zwycięzcy jednocześnie zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na nieodpłatne publikowanie
ich wizerunku z uroczystego wręczenia Nagrody i/albo ich imienia oraz nazwiska, w celu
zamieszczenia powyższego na Social Mediach Berlin Döner Kebap oraz propagowania idei
Konkursu na materiałach reklamowych i promocyjnych Organizatora oraz lokali
prowadzonych pod marką Berlin Döner Kebap.
W razie gdyby Zwycięzcy z przyczyn losowych bądź od nich niezależnych nie mogli bądź nie
chcieli się stawić w wyznaczonym terminie na uroczyste przekazanie Nagrody, Nagroda
zostanie przesłana do Zwycięzców przesyłką pocztową/kurierską na wskazany przez nich
adres miejsca zamieszkania na terenie Polski. Adresy zamieszkania będą przetwarzane
wyłącznie przez czas niezbędny do przesłania Nagrody, zgodnie z niniejszym Regulaminem i
na zasadach określonych w pkt 27- 31 Regulaminu.
Zwycięzcy przed odbiorem Nagrody zobowiązują się, celem umożliwienia Organizatorowi
uiszczenia stosownych zobowiązań publicznoprawnych, do przekazania Organizatorowi
danych tj. numer PESEL, adres, adres Urzędu Skarbowego
właściwy dla miejsca
zamieszkania Zwycięzcy. Powyższe dane będą przetwarzane wyłącznie w celu uregulowania
przez Organizatora zobowiązań publicznoprawnych wynikających z Konkursu.

Na co wyrażasz zgodę zgłaszając udział w Konkursie?

23. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu zapewnia i zadba o to, ażeby Praca Konkursowa
stanowiła przejaw jego oryginalnej, własnej twórczości, nie była dotychczas nigdzie
publikowane, jak również nie była obciążona prawami osób trzecich i nie narusza praw osób
trzecich (dalej również jako „utwór”). Wobec powyższego Uczestnik mając świadomość
odpowiedzialności prawnej zapewnia, że przysługują mu wszelkie prawa własności
intelektualnej do złożonej Pracy Konkursowej, w szczególności prawa autorskie osobiste i
majątkowe, a ponadto, iż korzystanie przez Organizatora, Fundatora lub osoby przez nich
upoważnionych z Pracy Konkursowej zgłoszonej do Konkursu nie zagrozi ani nie naruszy
niczyich praw, dóbr, przepisów prawa ani tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie
zobowiązania ani nie będzie wymagało od Organizatora, Fundatora uiszczania jakichkolwiek
opłat bądź wynagrodzenia.
24. W razie gdyby okazało się, że oświadczenie Uczestnika określone w pkt 23 było
nieprawdziwe albo błędne, Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany, a jego wybór może
zostać unieważniony przez Jury.
25. Uczestnik z chwilą przystąpienia do Konkursu oraz przesłania Pracy Konkursowej udziela
nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi
licencji wyłącznej z prawem do udzielania sublicencji na korzystanie z Pracy Konkursowej.
Licencja obejmuje upoważnienie do korzystania z Pracy Konkursowej na wszystkich polach
eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym
w szczególności prawo do:
a) utrwalania, zwielokrotniania, kopiowania, rozpowszechniania całości lub części Utworu, za
pomocą wszelkich technologii, we wszystkich skalach, w wersjach dwu- i trójwymiarowej,
w tym z zastosowaniem technologii cyfrowych, analogowych lub optycznych, za
pośrednictwem urządzeń elektronicznych (w szczególności smartfonów, tabletów) druk,
zapis na płycie fotograficznej, oﬀset, drukowanie na folii samoprzylepnej,
nadrukowywanie, drukowanie (nanoszenie) na wszelkich materiałach;
b) zapisywania, odtwarzania, rozpowszechniania, prezentowania całości lub części Utworu, z
użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych;
c) udostępnienia, rozpowszechniania w sieci Internet (w tym na stronach www) oraz w
innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych, w
szczególności w serwisach społecznościowych;

d) nadawania za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej, całości lub części
utworu, przez stację naziemną, za pośrednictwem, transmisji TV, dostępu z użyciem
urządzeń elektronicznych (tablety, smartfony, telewizory) przez aplikacje zarządzające
treścią audiowizualną.
26. Ponadto, w związku z Konkursem przetwarzane są dane osobowe Uczestników Konkursu
oraz Zwycięzców, o których mowa w Regulaminie. Dane osobowe przetwarzane są na
zasadach określonych w pkt 27 – 31 Regulaminu.

Co się dzieje z danymi, które podawane są przez Uczestników
Konkursu?

27. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
o których mowa w § 6. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia
udziału w Konkursie.
Zwycięzcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, o których mowa w pkt
22. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji postanowień
zawartych w Regulaminie Konkursu.
28. Dane te są przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, przyznania Nagród, uiszczenia
należności publicznoprawnych oraz opublikowania informacji o wynikach Konkursu i
wyłonionych przez Jury Zwycięzców.
29. Organizator przetwarza Dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 „RODO”.
30. Administratorem danych osobowych jest Organizator podany w pkt 1 powyżej. Uczestnikowi
przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, składania
zastrzeżeń oraz żądania ich usunięcia.
31. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora oraz
dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności Organizatora –
link: https://www.berlindonerkebap.com/polityka-prywatnosci/

Jak można złożyć reklamację dotyczącą Konkursu?

32. Reklamacje związane z Konkursem należy składać w formie elektronicznej (e-mail) na adres:
konkursxbox@berlindonerkebap.pl Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko
oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również zwięzłe przedstawienie
sprawy z podaniem przyczyny reklamacji. Reklamacje mogą być składane do 21 (dwudziestu
jeden) dni roboczych od upływu Okresu Trwania Konkursu (decyduje data wysłania reklamacji
przez Uczestnika).
33. Jeżeli przed rozpatrzeniem reklamacji podane w reklamacji dane lub informacje wymagają
uzupełnienia, Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o ich
uzupełnienie we wskazanym zakresie. Brak odpowiedzi może spowodować pozostawienie
reklamacji bez rozpoznania.
34. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie
poinformowany w formie wiadomości elektronicznej (e-mail) w terminie do 14 (czternastu) dni
od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Termin ten może ulec przedłużeniu.

Gdzie jest dostępny Regulamin Konkursu?

35. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie Konkursowej konkurs.berlindonerkebap.com
oraz w siedzibie Organizatora.

