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Regulamin konkursu „ Bądź Eko i wygraj elektryczną hulajnogę” 

1. Organizatorem Konkursu, Fundatorem Nagród oraz Administratorem danych osobowych jest 

Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Szwajcarska 11, 61-285 

Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000086269, o kapitale zakładowym 31.365.217,50 zł (kapitał w 

całości wpłacony), NIP 6460325155, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Czynności w Konkursie na zlecenie Organizatora wykonuje Koordynator w osobie Jacka 

Stachery przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Boscata Jacek 

Stachera, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

identyfikującego się numerem REGON 141880204 oraz numerem identyfikacji podatkowej 

NIP 527- 234-12-84, z siedzibą w Warszawie (02-793) przy ul. Przy Bażantarni 13; zwany dalej 

Koordynatorem.  

3. Konkurs jest organizowany na terenie 25 Pol’and’Rock Festival Kostrzyn/n Odrą. 

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą 

gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

5. Celem Konkursu jest promowanie zachowań proekologicznych w tym zachęcanie do 

sortowania odpadów nadających się do recyklingu. 

6. Konkurs rozpocznie się dnia 01.08.2019 r. o godz. 10:00 i zakończy się w dniu 03.08.2019 r. o 

godzinie 16:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”). 

7. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, będące konsumentami 

w rozumieniu art. 22¹ ustawy Kodeks cywilny, mające stałe miejsce zamieszkania na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: 

„Uczestnik”). 

8. W Konkursie nie mogą uczestniczyć: 

1) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz Koordynatora; 

2) najbliżsi członkowie rodzin osób wskazanych w pkt. 1 powyżej. Przez najbliższych członków 

rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców, 

krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia. 

9. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie i ubiegania się o Nagrodę jest: 

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego,  

2) zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptowanie przez Uczestnika jego treści. 

Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że zapoznał się z jego Regulaminem oraz 

akceptuje jego postanowienia, 

3)  spełnienie wymagań koniecznych do wejścia do Strefy Lecha. 

10. Konkurs organizowany jest w kategorii „puszki aluminiowe po napojach” oraz w kategorii 

„ekologiczne kubeczki po napojach”.  

11. Jeden Uczestnik może brać udział tylko w jednej kategorii.  W konkursie nie mogą brać udział 

zespoły.  

12. Konkurs w kategorii „puszki aluminiowe po napojach” polega na zebraniu oraz przyniesieniu 

jednorazowo do punktu odbioru znajdującego się w Miasteczku Leszka Chmielewskiego 



2 
 

oznaczonego jako Strefa Eko pustych puszek aluminiowych po napojach o jak największej 

wadze. 

13.  Konkurs w kategorii „ekologiczne kubeczki po napojach” polega na zebraniu oraz 

przyniesieniu do punktu odbioru jednorazowo znajdującego się w Miasteczku Leszka 

Chmielewskiego oznaczonego jako Strefa Eko ekologicznych kubeczków po napojach o 

największej wadze. 

14. Puszki aluminiowe muszą być puste i zgniecione. Niedopuszczalne jest wypełnianie puszek 

jakimikolwiek substancjami. Obsługa punktu odbioru uprawniona jest do sprawdzenia 

oddawanych puszek aluminiowych czy nie są wypełnione substancjami. 

15. Ekologiczne kubeczki po napojach muszą być puste i ułożone „jeden w drugim”. 

Niedopuszczalne  jest wypełnianie kubeczków jakimikolwiek substancjami. Obsługa punktu 

odbioru uprawniona jest do sprawdzenia oddawanych ekologicznych kubeczków czy nie są 

wypełnione substancjami. 

16. Nie można łączyć puszek aluminiowych oraz pekologicznych kubeczków.  

17. Jeden Uczestnik może wielokrotnie w czasie trwania konkursu przynosić do punktu odbioru 

puszki aluminiowe albo ekologiczne kubeczki. Waga przynoszonych przez Uczestnika do 

punku odbioru puszek aluminiowych albo ekologicznych kubeczków nie sumuje się. 

18. Obsługa punktu odbioru dokona kontroli przynoszonych puszek aluminiowych albo 

ekologicznych kubeczków oraz zważy przyniesione przez Uczestnika puszki aluminiowe albo 

ekologiczne kubeczki wydając Uczestnikowi pokwitowania z numerem Uczestnika oraz 

wskazaniem wagi odpowiednio dla przyniesionych puszek aluminiowych albo ekologicznych 

kubeczków. 

19. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa złożona z co najmniej 

trzech przedstawicieli Organizatora. 

20. W Konkursie w kategorii „puszki aluminiowe po napojach” za przyniesienie do punktu 

odbioru jednorazowo puszek aluminiowych o jak największej wadze przyznane zostanie pięć 

nagród głównych, każda w postaci elektrycznej hulajnogi pomalowanej w grafiki o tematyce 

festiwalowej marki Ninebot by Segway KickScooter ES2 o wartości 2304 zł brutto (słownie: 

dwa tysiące trzysta cztery złote brutto) i kwoty 256 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć 

złotych), która zostanie przeznaczona na należny podatek.  

21. W Konkursie w kategorii „ekologiczne kubeczki po napojach” za przyniesienie do punktu 

odbioru jednorazowo kubeczków ekologicznych o jak największej wadze przyznane zostanie 

pięć nagród głównych, każda w postaci elektrycznej hulajnogi pomalowanej w grafiki  

o tematyce festiwalowej marki Ninebot by Segway KickScooter ES2 o wartości 2304 zł brutto 

(słownie: dwa tysiące trzysta cztery złote brutto) i kwoty 256 zł (słownie: dwieście 

pięćdziesiąt sześć złotych), która zostanie przeznaczona na należny podatek.  

22. Zwycięzcami zostaną Uczestnicy, którzy w czasie trwania konkursu przynieśli jednorazowo 

puszki aluminiowe albo ekologiczne kubeczki o jak największej wadze.  

23. Imiona i nazwiska Zwycięzców Konkursu w każdej kategorii konkursowej zostaną ogłoszone w 

dniu 03.08.2019 roku o godzinie 18:00; ze sceny Lecha w strefie Lecha.  

24. Zwycięzcy zobowiązani są stawić się w ciągu 1 godziny od chwili ogłoszenia wyników 

Konkursu do przedstawiciela Koordynatora. 

25. Warunkiem odebrania nagrody jest okazanie nieuszkodzonego pokwitowania wskazującego 

odpowiednio na przyniesienie puszek aluminiowych albo ekologicznych kubeczków, 

wskazującego wagę puszek aluminiowych albo ekologicznych kubeczków, która jest równa 
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wadze wskazanej przez Komisję konkursową w chwili ogłoszenia Zwycięzcy oraz  wypełnienie 

i podpisanie protokołu odbioru Nagrody przez Zwycięzcę, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 1 do Regulaminu. 

26. W przypadku niezgłoszenia się Zwycięzcy  w czasie i miejscu wskazanym powyżej lub 

nieokazania przez niego nieuszkodzonego pokwitowania następuje utrata prawa do Nagrody. 

Organizator ogłosi o godzinie 19:10 ze Sceny Lecha imię i nazwisko kolejnego Zwycięzcy, 

który przyniósł kolejno puszki aluminiowe albo ekologiczne kubeczki o największej wadze. 

Zwycięzca zobowiązany jest dopełnić czynności wskazanych w ust. 24, oraz ust. 25 

Regulaminu. W przypadku niestawienia się kolejnego Zwycięzcy Organizator ogłosi o godzinie 

20:15 ze sceny Lecha kolejnego Zwycięzcę. W przypadku kiedy i ten Zwycięzca nie stawi się 

lub nie okaże nieuszkodzonego pokwitowania  zgodnie z ust. 24 oraz ust. 25 Regulaminu 

Konkurs zakończy się bez wręczenia nagrody. 

27.  Z ogłoszenia wyników konkursu zostanie sporządzony protokół. 

28. Nagroda w postaci hulajnogi elektrycznej i kwoty pieniężnej nie jest zwolniona z podatku 

dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm., 

dalej „ustawa o PIT”).  Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na potrącenie przez Organizatora i 

odprowadzenie przez Organizatora na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego 

podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o 

PIT w wysokości odpowiadającej części pieniężnej Nagrody wskazanej w ust. 20 i 21  

Regulaminu.    

29. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że spełnia warunki określone w Regulaminie, 

w szczególności że ukończył 18 rok życia. 

30. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na 

rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa 

rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z 

całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody Organizator zastrzega 

sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi zgodnie z postanowieniami ust.26 

Regulaminu. 

31. Administratorem danych osobowych jest Kompania Piwowarska Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 11, 61-285 Poznań. Administrator powołał Inspektora 

Ochrony Danych, z którym osoby zainteresowane mogą  kontaktować się we wszelkich 

sprawach związanych z ochroną danych osobowych w związku z przeprowadzeniem 

Konkursu. Kontakt możliwy jest poprzez przesłanie zapytania na adres poczty elektronicznej: 

rodo@asahibeer.pl  lub na adres Administratora: ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań. 

32. Dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych w Regulaminie, w tym w celu 

organizacji i przeprowadzenia Konkursu, rozpatrywania ewentualnych reklamacji,  weryfikacji 

prawa Zwycięzców do Nagród, wydania Nagród zgodnie z Regulaminem, ogłoszenia listy 

Zwycięzców oraz w celu wykonania obowiązków przewidzianych prawem, w tym prawem 

podatkowym. 

33. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich brak uniemożliwi 
odpowiednio uczestnictwo w Konkursie, wydanie Nagrody lub rozpatrzenie reklamacji. 
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34. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników, w tym Zwycięzców 

Konkursu jest art. 6 ust. 1b 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 Rozporządzenie), 

jako że jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy.  

35. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Zwycięzców Konkursu stanowi również 

art. 6 ust. 1c Rozporządzenia, jako że jest ono niezbędne do realizacji obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze, wynikającego m.in. z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

36. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób składających reklamację w 

Konkursie, nie będących Uczestnikami Konkursu stanowi art. 6 ust. 1f Rozporządzenia, jako 

że jest ono niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci 

obrony przed ewentualnymi roszczeniami. 

37. Administrator powierzył Koordynatorowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie 

zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo 

Administrator za pośrednictwem Koordynatora udostępni dane osobowe Zwycięzców 

podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie/pocztowe na potrzeby wydania Nagród. 

38.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 

międzynarodowej.  

39. Dane osobowe przetwarzane w związku z Konkursem będą przetwarzane  przez okresy 

określone poniżej: 

a) w przypadku, w którym dany Uczestnik został nagrodzony w Konkursie – dane osobowe 
Uczestników są przechowywane przez okres do chwili wydania Nagrody (na potrzeby 
wydania nagrody), a następnie po wydaniu Nagrody dane te oraz dane Zwycięzców 
przechowywane są przez okres 5 lat, liczony od początku roku następującego po roku, w 
którym wydano Nagrodę, na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie  
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego; 

b) w przypadku, w którym Uczestnik nie został nagrodzony w Konkursie – dane osobowe 
Uczestników są przechowywane do dnia zakończenia Konkursu, a po tym czasie przez 
okres przedawnienia roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, w tym roszczeń reklamacyjnych; 

c) dane osobowe podawane przez osoby wnoszące reklamacje do Konkursu: 
− jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie tj. zakończy się wydaniem Nagrody – 
dane przechowywane są przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po 
roku, w którym wydano nagrodę, na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego;  
− jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie tj. zakończy się odmową wydania 
Nagrody – dane przechowywane są przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń 
osoby wnoszącej reklamację. 

40.  Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:  

a) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 
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b) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych. 

41.  Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

42. Wszelkie reklamacje dotyczące udziału w Konkursie Uczestnicy winni zgłaszać do 

Organizatora na piśmie w sposób opisany poniżej lub na adres poczty elektronicznej: 

poczta@kp.pl 

43. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko  Uczestnika, adres poczty 

elektronicznej dokładny adres korespondencyjny Uczestnika, dokładny opis i uzasadnienie 

reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja związana z udziałem w 

Konkursie oraz treść żądania, jak również być przesłana listem poleconym na adres biura 

Koordynatora Warszawa (kod pocztowy ), ul. Przy Bażantarni 13;Warszawa z dopiskiem 

„Konkurs-reklamacja”. 

44. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni 

kalendarzowych od daty ich doręczenia 

45. Uczestnik jest powiadamiany o sposobie rozpoznania reklamacji listem poleconym wysłanym 

na adres korespondencyjny podany w pisemnej reklamacji. 

46. Niniejszy Regulamin określa wszelkie  zasady przeprowadzenia Konkursu. 

47. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach,  

w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter 

pomocniczy. 

48. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu w Strefie Lecha  

u Organizatora, a także na stronie internetowej www.lech.pl 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Bądź eko i wygraj elektryczną hulajnogę” 

 

 

 

 

POTWIERDZENIE ODBIORU NAGRODY  

Imię i nazwisko:_____________________________________ data 

urodzenia:___________________________________________________________________  

Oznaczenie pokwitowania:____________________________________________________ 

 

Ja, ___________________________ potwierdzam odbiór nagrody w konkursie „Bądź eko i 

wygraj elektryczną hulajnogę” . 

 

 

----------------------------------------------- 

        

miejscowość, data, czytelny podpis  

 

  


