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Regulamin konkursu pod nazwą 

„Ekstra nagrody w OBI” 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Ekstra 

nagrody w OBI”, zwany dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem konkursu jest First Line Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Niedźwiedziej 2A, kod 02-737 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000348260, o kapitale 

zakładowym w wysokości 105.000,00 zł, NIP 1231209054, REGON 14232005100000, 

zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Konkurs urządzany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski. 

Konkurs organizowany jest w sieciach sklepów budowlanych OBI, należących do OBI 

Centrala Systemowa sp. z o.o. al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa,  zwanego dalej „OBI”, 

których lista znajduje się na https://www.obi.pl/sklep/markt-finder/. 

4. Konkurs ma na celu promocję produktów marki Sadolin, należącej do AkzoNobel Decorative 

Paints sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa, 

zwanej dalej „AkzoNobel”. Konkursem objęte są wszystkie produkty z portfolio marki 

Sadolin, określane dalej jako „Produkty Promocyjne”, wprowadzone do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez AkzoNobel i znajdujące się w ofercie sklepów 

OBI . 

5. Konkurs trwa od 8 czerwca  2017 r. do 20 listopada 2017 r. (czas trwania Konkursu wraz z 

postępowaniem reklamacyjnym), w tym okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania 

zgłoszeń dla uczestników rozpoczyna się 8 czerwca 2017 r. i kończy się 20 lipca 2017 r. 

(dalej „Okres promocyjny”).  

6. Konkurs skierowany jest do: 

a. osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, posiadających pełną zdolność do czynności 

prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywających 

określone w niniejszym Regulaminie Konkursu Produkty Promocyjne, jako 

konsumenci w rozumieniu art. 22
1
 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz.  459); 

b. osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 33[1] § 1, 

prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, pod 

warunkiem ukończenia przez te osoby oraz osoby tworzące jednostki organizacyjne 

18 lat, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadania obywatelstwa 

polskiego, zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli nabywają 

produkty promocyjne dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, innej niż 

działalność dystrybucyjna. Uczestnikami Loterii nie mogą być osoby prawne. 

Łącznie dalej zwani „Uczestnicy”. 

7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami oraz członkami organów 

Organizatora, AkzoNobel bądź OBI, a także członkowie rodzin tych pracowników. Za 

członków rodzin uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i 

zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia. W Konkursie nie mogą również uczestniczyć osoby zatrudnione przez 

podmioty trzecie, wykonujące usługi dla AkzoNobel w sklepach sieci OBI.  

https://www.obi.pl/sklep/markt-finder/
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8. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna 

komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez 

Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”).  

9. Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu, w szczególności zasad, przebiegu Konkursu, 

wydania nagród czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję. 

 

§2 Warunki przystąpienia do Konkursu i uzyskania nagrody 

1. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z treścią jego 

Regulaminu. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem 

i akceptuje jego treść.  

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Podanie danych związanych z udziałem w Konkursie, w 

tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci wzięcia udziału w 

Konkursie. 

3. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Konkursu, a w 

przypadku stwierdzenia przez Komisję, o której mowa w § 1 ust. 8 i 9 Regulaminu, naruszenia 

zasad udziału w Konkursie bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego 

Uczestnika z Konkursu.  

4. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez przesłanie zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”). 

 

§3 Zasady prowadzenia Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba, o której mowa w §1 ust. 6 Regulaminu, która 

jednocześnie w Okresie promocyjnym spełni łącznie następujące warunki: 

a. Dokona jednorazowego zakupu Produktu Promocyjnego w sklepie OBI; 

b. Zachowa oryginalny paragon fiskalny bądź fakturę potwierdzający ww. zakup; 

c. Dokona prawidłowego Zgłoszenia swojego udziału w Konkursie wiadomością 

tekstową SMS, wysłaną na numer 7043 (koszt wysłania wiadomości SMS 0,62 z 

VAT), w treści wiadomości wpisując: SADOLIN.numer wydruku z paragonu (numer 

paragonu)/ numer faktury.odpowiedź na pytanie konkursowe „Jak wraz z OBI i 

Sadolinem upiększasz swój ogród?”. Maksymalna długość wiadomości SMS wynosi 

300 (słownie: trzysta) znaków. Zgłoszenie będzie nieprawidłowe, gdy na przykład 

będzie zawierało nieprawidłową treść, zły prefiks, nie będą zawarte poszczególne 

elementy treści wiadomości oddzielone kropkami, SMS będzie zawierał wyłącznie 

litery lub będzie przekraczał 300 (słownie: trzysta) znaków, bądź nie będzie zawierał 

treści. Przykładowa treść SMS: SADOLIN.12346.Treść odpowiedzi na pytanie. 

2. Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy. Uczestnicy nie ponoszą kosztów 

wiadomości zwrotnej potwierdzającej przyjęcie Zgłoszenia do Konkursu. Do Konkursu dany 

paragon fiskalny/fakturę (dalej „Dowód zakupu”) Uczestnik może zgłosić tylko raz. Zakup 

kilku Produktów Promocyjnych na jednym Dowodzie zakupu nie uprawnia Uczestnika do 

wielokrotnego zgłoszenia tego Dowodu zakupu. 

3. Bezpośrednio po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje informację o przyjęciu jego 

Zgłoszenia do Konkursu w postaci wysłanej przez Organizatora bezpłatnej wiadomości SMS. 

4. Uczestnik nie może zgłosić do Konkursu faktury, którą otrzymał wskutek realizacji swojego 

uprawnienia do żądania wydania faktury do paragonu fiskalnego, o którym mowa w 

przepisach szczególnych, jeśli wcześniej zgłosił już paragon fiskalny potwierdzający tą 

transakcję, a także odpowiednio nie może zgłosić paragonu fiskalnego, który potwierdza 

transakcję ze zgłoszonej już faktury. W sytuacji ustalenia tej okoliczności przez Komisję 

drugie Zgłoszenie usuwane jest z Konkursu. 
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5. Uczestnik może dokonać nieograniczonej liczby Zgłoszeń do Konkursu pod warunkiem, że 

każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Konkursu oraz z zastrzeżeniem, 

że dany Uczestnik może wygrać w Konkursie łącznie 2 (słownie: dwie) nagrody. Po 

przekroczeniu tej puli Zgłoszenia Uczestnika nie są uwzględniane. Za jednego Uczestnika na 

potrzeby Konkursu poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie od tego jakimi danymi 

identyfikacyjnym, adresowymi, IP, itp. się posługuje w Konkursie. Z jednego adresu 

zamieszkania może wygrać maksymalnie dwóch Uczestników. Daną odpowiedź Uczestnik 

może zgłosić tylko raz. 

6. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego 

Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki: 

a. jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot którego dane  

na nim się znajdują i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie 

promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;  

b. nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy 

jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności 

paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie 

stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych paragonów; 

c. zawiera kolejny numer wydruku, NIP wystawcy paragonu fiskalnego; 

d. zawiera nazwę (rodzaj) towaru, tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup 

dotyczył Produktu Promocyjnego. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót 

pozwalające stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, 

iż paragon fiskalny potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu 

(pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu); 

e. data i godzina wystawienia paragonu przypada w Okresie promocyjnym, ale przed 

wysłaniem Zgłoszenia i nie wcześniej niż 8 czerwca 2017 r. o godzinie 0:00:00.  

7. Faktura potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, 

jeżeli spełnia następujące warunki: 

a. jest prawdziwa, tzn. wystawiona przez podmiot prowadzący sprzedaż Produktów 

Promocyjnych w Okresie promocyjnym, którego dane się na niej znajdują  i nie jest 

podrobiona lub sfałszowana;  

b. nie jest uszkodzona w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w niej treści czy 

jej autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności nie 

jest przecięta, ucięta, naderwana, rozmazana, niewyraźna, czy nie budzi wątpliwości, 

iż została wydrukowana do niezaistniałej transakcji; 

c. zawiera jej kolejny numer,  NIP wystawcy faktury;  

d. zawiera nazwę (rodzaj) towaru, tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup 

dotyczył Produktu Promocyjnego. Jeśli na fakturze nie widnieje słowo, skrót 

pozwalające stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, 

iż faktura potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu (pieczątka 

sklepu i podpis pracownika na odwrocie faktury); 

e. data wystawienia faktury przypada w Okresie promocyjnym, ale przed wysłaniem 

Zgłoszenia i nie wcześniej niż 8 czerwca 2017 r.  

8. W Konkursie honorowany jest Dowód zakupu będący oryginalnym paragonem fiskalnym albo 

fakturą.  

9. Zgłoszenia Uczestnika nie spełniające warunków określonych w Regulaminie, są nieważne i 

nie uprawniają do otrzymania nagrody. Zgłoszenia w szczególności nie mogą naruszać praw 

osób trzecich, w tym praw autorskich i praw pokrewnych. 
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10. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację odpowiedzi na 

pytanie konkursowe na stronach internetowych administrowanych przez AkzoNobel. 

Powyższa zgoda udzielona jest na okres trwania Konkursu. 

11. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przeniesienie na 

AkzoNobel przysługujących im autorskich praw majątkowych do utworów będących 

odpowiedziami na pytanie konkursowe na polach eksploatacji określonych w ust. 13 

niniejszego paragrafu, w przypadku wyłonienia ich odpowiedzi jako zwycięskie. Jako autor 

utworu Uczestnik dokonując Zgłoszenia oświadcza, że utwór jest jego autorstwa i nie zostały 

naruszone w żaden sposób prawa osób trzecich. 

12. Zwycięzcy Konkursu, w zamian za otrzymaną nagrodę, przenoszą na AkzoNobel autorskie 

prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu 

poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, połączenie go z innym utworem, na okres 1 

(słownie: jednego) roku od dnia wyłonienia zwycięskiego utworu, bez ograniczeń 

terytorialnych, a AkzoNobel oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do utworu.  

13. Przejście autorskich praw majątkowych i praw zależnych, o którym mowa w ust. 12 powyżej 

na AkzoNobel, obejmuje następujące pola eksploatacji: 

a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów z zastosowaniem technik 

poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na 

nośnikach optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub 

multimedialnych; 

b) wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy utworów, najem lub użyczenie 

oryginału albo egzemplarzy, na których utrwalono utwory bez ograniczeń 

przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie; 

c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie 

w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na 

portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter) w taki sposób, aby 

dostęp do utworów przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i 

czasie; 

d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie; 

e) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych; 

f) wykorzystywanie (w całości lub w części) w celach informacyjnych, promocyjnych i 

reklamowych AkzoNobel, w szczególności poprzez umieszczenie we wszelkich 

materiałach publikowanych dla celów promocyjnych AkzoNobel. 

14. Zwycięzca Konkursu zezwala AkzoNobel na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 

utworu w zakresie wskazanym w ust. 12 i 13 powyżej oraz przenosi na AkzoNobel 

uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z 

opracowań utworu.  

15. Zwycięzca dokonując Zgłoszenia ponadto upoważnia Organizatora i AkzoNobel do 

decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonego do Konkursu utworu 

(odpowiedzi na pytanie konkursowe) oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed 

rozpowszechnieniem tego utworu.  

 

 

§ 4 Wartość puli nagród 

1. Całkowita wartość puli Nagród przeznaczonych przez Organizatora Konkursu na wygrane 

wynosi 47 773, 00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote 
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i 00/100) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 43 (słownie: czterdzieści trzy) 

sztuki.  

2. Nagrodą dla Uczestników Konkursu jest: Karta Podarunkowa OBI zasilona kwotą 1 000 zł 

(słownie: tysiąc złotych i 00/100) wraz z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na  

pokrycie podatku od nagrody w wysokości 111 zł (słownie: sto jedenaście złotych i 00/100). 

Organizator nie przekaże laureatowi kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej, lecz dokona jej 

potrącenia na pokrycie należnego podatku dochodowego od nagrody i odprowadzi należny 

podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT. 

Łączna wartość nagrody to 1 111 zł (słownie: tysiąc sto jedenaście złotych i 00/100) brutto. 

Organizator przewidział 43 (słownie: czterdzieści dwie) nagrody w Konkursie po 1 (słownie: 

jednej) w każdym dniu Okresu promocyjnego. 

3. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę rzeczową. Karta Podarunkowa 

OBI nie jest wymieniana na inny ekwiwalent pieniężny. 

4. Zwycięzca nie może przenieść na osoby trzecie prawa do uzyskanej nagrody. 

 

§5 Miejsce i termin wyłonienia zwycięzców 

1. Wyłanianie zwycięzców odbywa się spośród Zgłoszeń otrzymanych w każdym dniu Okresu 

promocyjnego. 

2. Organizator w ciągu 4 dni roboczych wyłoni zwycięskie Zgłoszenie spośród wszystkich 

otrzymanych w danym dniu Okresu przyjmowania zgłoszeń.  

3. Do każdego zwycięskiego Zgłoszenia, z odpowiednim zastosowaniem zapisów Regulaminu, 

wybierane jest również 1 (słownie: jedno) Zgłoszenie rezerwowe  z danego dnia Okresu 

przyjmowania Zgłoszeń.  

4. Wyłonienie odbywa się w oparciu o subiektywna ocenę członków Komisji, która wybierze 

najciekawsze, najbardziej interesujące Zgłoszenia zgodnie z ze swoją subiektywną opinią. 

Uczestnicy nie mogą zgłaszać reklamacji co do wyboru Komisji obejmującego ich ocenę i 

wybór Zgłoszeń (za wyjątkiem wyboru Zgłoszeń naruszających inne postanowienia 

Regulaminu). 

 

 

§ 6 Miejsce i termin ogłaszania wyników oraz warunki, 

miejsce i termin wydawania wygranych 

1. Zwycięzca informowany jest o wygranej przez przedstawiciela Organizatora telefonicznie na 

numer, z którego dokonał Zgłoszenia w terminie 2 dni roboczych od wyłonienia. Rozmowy 

mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku 

rozmowy. 

2. W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcą, we wskazanym w ust. 1 powyżej terminie, 

Organizator ostatniego dnia wskazanego wyżej terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS z 

informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym. Jeżeli i ta 

próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie zwycięscy, traci on prawo do nagrody. 

3. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 powyżej zwycięzca zobowiązany jest 

do podania niezbędnych w celu wydania nagrody, danych takich jak: imię i nazwisko, firmę 

przedsiębiorcy (w przypadku Uczestnika, o którym mowa w § 1 ust. 6 lit. b) adres 

zamieszkania/siedziby wraz z ulicą, numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym, 

miejscowością oraz województwem. Na podany przez zwycięzcę adres zostanie wysłana 

wygrana przez niego nagroda. Podczas rozmowy Organizator informuje również, że na adres 

e-mail podany w Zgłoszeniu wysłane zostanie oświadczenie, którego wypełnienie, podpisanie 
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i odesłanie do Organizatora jest warunkiem koniecznym przeprowadzenia dalszej procedury 

weryfikacyjnej. 

4. Zwycięzca nagrody zobowiązany jest do przesłania oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 

powyżej zdanie ostatnie w ciągu 4 dni roboczych od otrzymania informacji, o wygranej (ust. 

1-2 powyżej), listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres Organizatora: First Line 

Polska sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa. Oświadczenie musi zawierać dane 

zwycięzcy, musi być własnoręcznie przez niego podpisane, i zawierać potwierdzenie, że 

zwycięzca spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody, zgodnie z treścią wzoru 

oświadczenia udostępnionego przez Organizatora i stanowiącego odpowiednio załącznik nr 1 

(dla zwycięzcy będącego Uczestnikiem, o którym mowa w §1 ust. 6 lit. a Regulaminu) oraz 

załącznik nr 2 (dla zwycięscy będącego Uczestnikiem, o którym mowa w §1 ust. 6 lit. b 

Regulaminu) do Regulaminu. Do niniejszej korespondencji zwycięzca musi załączyć oryginał 

Dowodu zakupu, z tytułu którego zwycięzca dokonał zwycięskiego Zgłoszenia, 

potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych zgodny z §1 Regulaminu. 

5. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla 

pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie 

później niż w ciągu 10 dni roboczych od uzyskania informacji określonej w ust. 1. Jeśli 

zwycięzca nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji i  

wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z nagrody. 

6. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego ze zwycięzcą z przyczyn leżących po stronie 

zwycięzcy rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez 

co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z 

użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, 

nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru), odmowę przeprowadzenia rozmowy 

bądź brak możliwości rozmowy ze zwycięzcą pod numerem, z którego dokonał Zgłoszenia. 

7. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do zwycięzców rezerwowych  z 

tym zastrzeżeniem, że informacja przekazywana jest następnego dnia roboczego po 

niespełnieniu warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie, bądź utracie 

prawa do nagrody przez zwycięzcę. 

8. W razie podjęcia wątpliwości czy zwycięzca nie narusza postanowień Regulaminu 

Organizator może do dnia 7 września 2017 r., zwrócić się do zwycięzcy o przedstawienie 

dodatkowych oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem 

Konkursu oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie 

danych potwierdzających tożsamość (imię, nazwisko) i wiek zwycięzcy (pozostałe dane mogą 

zostać zakryte) bądź uprawnienie do występowania w imieniu przedsiębiorcy (Uczestnicy 

określeni w §1 ust.1 lit. b). Organizator może również wystąpić o przedstawienie wszystkich 

zgłoszonych w Konkursie Dowodów zakupu. W zakresie trybu i terminów stosuje się 

postanowienia ust. 5 powyżej.  

9. W przypadku, gdy wbrew postanowieniu §3 ust. 5 Regulaminu, Organizator otrzyma więcej 

Oświadczeń i Dowodów zakupów, wówczas wszystkie dokumenty przesłane po wyczerpaniu 

wskazanej puli nagród są unieważniane i nieuwzględniane w Konkursie. W przypadku 

przesłania ich w tym samym terminie decyduje data i godzina dokonania Zgłoszenia.  

10. Brak terminowego przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa 

powyżej, przesłanie niekompletnej dokumentacji, dokumentacji niepodpisanej, nieczytelnych 

Dowodów zakupu lub Dowodów zakupu co do których można Komisja przedstawi istotne 

podejrzenie co do ich oryginalności i autentyczności, a do której przedstawienia Uczestnik 

zobowiązany został wezwaniem Organizatora zgodnie z postanowieniami Regulaminu 
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skutkuje nie spełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania Nagrody i 

oznacza utratę prawa do nagrody.  

11. Nagrody nie wydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.  

12. Wyniki Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora po przeprowadzeniu kompletnej  

procedury weryfikacji zwycięzców przez Organizatora, ze wskazaniem imienia, pierwszej 

litery nazwiska, miejscowości i przyznanej nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do 

publikacji treści odpowiedzi zwycięskich Zgłoszeń. 

13. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania nagród rozstrzyga Komisja, 

nie wyłącza to prawa dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

14. Nagrody wysyłane są przesyłką pocztową zwycięzcom. Ostateczny termin wydania 

wygranych nastąpi nie później niż do dnia 10 października 2017 r. na adres wskazany przez 

zwycięzcę w oświadczeniu. Realizacja nagrody nastąpić może wyłączenie w sklepach sieci 

OBI, zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie Kart Podarunkowych OBI dostępnym na 

https://www.obi.pl/sklep/services/market-services/gift-card/.  

 

§ 7 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń 

1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 30 października 2017 r., przy czym 

decyduje data wpływu do Organizatora.  

2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym (przesyłką rejestrowaną) na adres 

spółki First Line Polska sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem 

„Konkurs Ekstra nagrody w OBI – reklamacja” i musi zawierać: imię i nazwisko oraz adres 

uczestnika Konkursu, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy żądanie, rodzaj akcji oraz 

treść żądania. 

3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję. 

4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu 

poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji 

przez Organizatora.  

5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do 

dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.  

6. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.  

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu i oświadczenia znajdują się w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

www.1stline.pl. Oświadczenia stanowią Załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu. Po rozmowie 

telefonicznej, o której mowa w §6 ust.3 i uzyskaniu informacji od Uczestnika czy dokonał on 

Zgłoszenia jako Uczestnik, o którym mowa w § 1 ust. 6 lit. a) albo w § 1 ust. 6 lit. b) 

Organizator przesyła odpowiednie Oświadczenie na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu. 

2. Treści wiadomości SMS wysyłane do Uczestników Konkursu stanowią załącznik nr 3 do 

Regulaminu. 

3. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników 

są dla nich bezpłatne i odbywają się tylko na numery z polskiego zasobu numeracji. 

4. Organizator wysyła nagrody włącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

5. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu. Kontakt 

odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze. Za dni robocze na potrzeby Konkursu 

Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

https://www.obi.pl/sklep/services/market-services/gift-card/
http://www.1stline.pl/
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6. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, 

których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych. 

7. Konkurs jest realizowany przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 

919-921 Kodeksu cywilnego. 

8. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest AkzoNobel Decorative 

Paints sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa, 

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 

0000020951, posiadająca NIP 118-00-47-014 oraz REGON 010413361. Podanie danych 

następuje na podstawie dobrowolnego oświadczenia podmiotu zgłaszającego się do Konkursu. 

Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie na potrzeby Konkursu. 

9. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania 

ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu 

udziału w Konkursie.  

10. Uczestnik Konkursu może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych poprzez wysłanie maila na adres rezygnacja@1stline.pl1 o tytule „Zaprzestanie 

przetwarzania danych osobowych w Konkursie »Ekstra nagrody w OBI«” i w treści 

zawierając oświadczenie woli wraz z  jego danymi osobowymi podanymi przy Zgłoszeniu w 

Konkursie, jednakże cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w 

Konkursie. 

11. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator. 

12. Nagrody w Konkursie  są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. z 

ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2016 poz. 

2032, z późn. zm.) oraz  ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.). 

13. Na pisemny wniosek zwycięzcy Organizator odsyła do niego oryginał Dowodu zakupu, 

pozostawiając sobie kopie potwierdzoną przez członka Komisji. 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - „Wzór oświadczenia zwycięzcy  – Uczestnika o którym mowa w - §1 ust. 6 lit. a) 

Regulaminu”. 

Załącznik nr 2 - „Wzór oświadczenia zwycięzcy – Uczestnika,  o którym mowa w - §1 ust. 6 lit. b) 

Regulaminu”. 

Załącznik nr 3 – treści sms: Konkurs: „Ekstra nagrody w OBI”. 
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Załącznik nr 1 WZÓR OŚWIADCZENIA ZWYCIĘZCY – Uczestnika o którym mowa w - §1 ust. 6 

lit. a) Regulaminu 

OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY 

konkursu pod nazwą „Ekstra nagrody w OBI” 

 

 Oświadczam, że ukończyłem/am 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Konkursie 

jako konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), zamieszkuję 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie należę 

do grona osób wymienionych w § 1 ust. 7 Regulaminu. 

  

 Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody opisane w 

Regulaminie Konkursu. 

 

 Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę AkzoNobel 

Decorative Paints sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, nr KRS 

0000020951, w celu przeprowadzenia Konkursu „Ekstra nagrody w OBI” i wydania nagrody. Podanie 

danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie. Wiadome mi jest, że przysługuje mi 

prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.  

 Jestem autorem odpowiedzi konkursowej, zgłoszonej do Konkursu i oświadczam, iż jestem 

uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich, a także praw zależnych do utworu w 

zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. 

 

 W zamian za otrzymaną nagrodę, przenoszę na AkzoNobel Decorative Paints sp.  z o.o., z siedzibą 

w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 48,  autorskie prawa majątkowe do utworu, a także 

prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, 

połączenie go z innym utworem, na okres 1 (słownie: jednego) roku od dnia dokonania wyboru 

utworu jako zwycięskiego, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 

a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów z zastosowaniem technik 

poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na 

nośnikach optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych; 

b) wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy utworów, najem lub użyczenie 

oryginału albo egzemplarzy, na których utrwalono utwory bez ograniczeń przedmiotowych, 

terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie; 

c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w 

sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach 

społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter) w taki sposób, aby dostęp do utworów 

przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie; 

d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie; 

e) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych; 

f) wykorzystywanie (w całości lub w części) w celach informacyjnych, promocyjnych i 

reklamowych AkzoNobel, w szczególności poprzez umieszczenie we wszelkich materiałach 

publikowanych dla celów promocyjnych AkzoNobel. 

 

 

 Zezwalam Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 

utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na AkzoNobel Decorative Paints sp. z o.o. 

uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 

utworu.  
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 Upoważniam ponadto AkzoNobel Decorative Paints sp. z o.o. do decydowania o pierwszym 

publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonego do Konkursu utworu (filmu lub fotografii) oraz 

przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem tego utworu.  

 

 

____________________________________________________________ 

IMIĘ I NAZWISKO   

____________________________________________________________ 

ADRES E-MAIL PODANY W ZGŁOSZENIU   

____________________________________________________________ 

ADRES: 

____________________________________________________________ 

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA) 

____________________________________________________________ 

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ) 

____________________________________________________________ 

(WOJEWÓDZTWO) 

 

___________________ 

PODPIS I DATA 

 

 

Proszę pamiętać o załączeniu oryginału Dowodu zakupu z tytułu, którego przypisana została nagroda 

do Zgłoszenia.  
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Załącznik nr 2 WZÓR OŚWIADCZENIA ZWYCIĘZCY – Uczestnika o którym mowa w - §1 ust. 6 

lit. b) Regulaminu 

 

OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY 

konkursu pod nazwą „Ekstra nagrody w OBI” 

  

 Oświadczam, że w Konkursie wziąłem/am udział jako Uczestnik, o którym mowa w §1 ust. 6 lit. b) 

Regulaminu oraz spełniam wymagania w nim opisane i nie należę do grona osób wymienionych w §1 

ust. 7 Regulaminu. 

 

 Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody opisane w 

regulaminie Konkursu. 

 

 Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę AkzoNobel 

Decorative Paints sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, nr KRS 

0000020951, w celu przeprowadzenia Konkursu „Ekstra nagrody w OBI” i wydania nagrody. Podanie 

danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie. Wiadome mi jest, że przysługuje mi 

prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.  

 

Jestem autorem odpowiedzi konkursowej, zgłoszonej do Konkursu i oświadczam, iż jestem 

uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu, a także praw zależnych w 

zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. 

 

 W zamian za otrzymaną nagrodę, przenoszę na AkzoNobel Decorative Paints sp.  z o.o., z siedzibą 

w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 48,  autorskie prawa majątkowe do utworu, a także 

prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, 

połączenie go z innym utworem, na okres 1 (słownie: jednego) roku od dnia dokonania wyboru 

utworu jako zwycięskiego, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 

a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów z zastosowaniem technik 

poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na 

nośnikach optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych; 

b) wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy utworów, najem lub użyczenie 

oryginału albo egzemplarzy, na których utrwalono utwory bez ograniczeń przedmiotowych, 

terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie; 

c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w 

sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach 

społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter) w taki sposób, aby dostęp do utworów 

przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie; 

d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie; 

e) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych; 

f) wykorzystywanie (w całości lub w części) w celach informacyjnych, promocyjnych i 

reklamowych AkzoNobel, w szczególności poprzez umieszczenie we wszelkich materiałach 

publikowanych dla celów promocyjnych AkzoNobel. 

 

 

 Zezwalam Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 

utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. 

uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 

utworu.  
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 Upoważniam ponadto Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. do decydowania o pierwszym 

publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonego do Konkursu utworu (filmu lub fotografii) oraz 

przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem tego utworu.  

 

 

____________________________________________________________ 

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA 

____________________________________________________________ 

NIP PRZEDSIĘBIORCY   

____________________________________________________________ 

IMIĘ I NAZWISKO   

ADRES PRZEDSIĘBIORSTWA: 

____________________________________________________________ 

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA) 

____________________________________________________________ 

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ) 

____________________________________________________________ 

(WOJEWÓDZTWO) 

 

___________________ 

PODPIS I DATA 

 

 

Proszę pamiętać o załączeniu Dowodu zakupu z tytułu, którego przypisana została nagroda do 

Zgłoszenia. 
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Załącznik nr 3 – treści sms: Konkurs: „Ekstra nagrody w OBI”. 

 

 OKRES PRZED 

ROZPOCZĘCIEM 

KONKURSU 

Treść zwrotna w 

przypadku 

przesłania SMSa 

przed data 

rozpoczęcia 

konkursu 

KONKURS SADOLIN: Wez udzial w 

konkursie od 08.06.2017 r. Konkurs dla 

osob powyzej 18 lat. SMS 0,62 zl z 

VAT. Organizator: First Line Polska 

sp. z o.o. www.1stline.pl 

OKRES 

PRZYJMOWANIA 

ZGŁODZEŃ: 

Treść zwrotna w 

przypadku 

przyjęcia 

zgłoszenia 

KONKURS SADOLIN: Informujemy, 

iz Twoje Zgloszenie dotarlo do 

Organizatora. Skontaktujemy sie z 

Toba, jezeli zostanie ono wybrane.  

Pamietaj, zachowaj dowod zakupu.  

Konkurs dla osob powyzej 18 lat. SMS 

0,62 zl z VAT. Organizator: First Line 

Polska sp. z o.o. www.1stline.pl 

OKRES PO 

WYŁONIENIU 

ZWYCIEZCÓW 

SMS z informacją 

o ostatniej próbie 

kontaktu 

KONKURS SADOLIN: W zwiazku z 

wybraniem Twojego zgloszenia w 

konkursie „Ekstra nagrody w OBI”, 

podejmiemy ostatnia probe polaczenia 

telefonicznego z Toba X w godzinach 

9:00-17:00. Konkurs dla osob powyzej 

18 lat. Organizator: First Line Polska 

sp. z o.o. www.1stline.pl 

NIEPRAWIDŁOWA 

TREŚĆ 

SMS 

Nieprawidłowa      

treść /zły prefiks, 

pusty SMS 

KONKURS SADOLIN: Twoje 

zgloszenie jest nieprawidlowe. Sprawdz 

i sprobuj ponownie.  Konkurs dla osob 

powyzej 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. 

Organizator: First Line Polska sp. z o.o. 

www.1stline.pl 

ZAKOŃCZENIE 

OKRESU 

PRZYJMOWANIA 

ZGŁOSZEŃ  

Treść zwrotna w 

przypadku 

nadesłania SMSa 

po przyjmowaniu 

zgłoszeń  

KONKURS SADOLIN: Okres 

przyjmowania zgloszen zakonczyl sie 

20.07.2017r. Zapraszamy do udzialu w 

kolejnych naszych promocjach. 

Organizator First Line Polska sp. z o.o. 

www.1stline.pl 

http://www.1stline.pl/
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