
 

 

Regulamin konkursu 

„Konkurs Konsumencki Lato 2015“ 

  

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  

1. Organizatorem konkursu „Konkurs Konsumencki Lato 2015“, zwanego dalej 
“Konkursem”, jest Publicis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-583, przy ul. 
Wołoskiej 9a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000019700, NIP 521-012-09-02, o kapitale zakładowym 
101.483,20 zł, zwana dalej „Organizatorem". 

2. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na zlecenie Michelin Polska 
S.A., z siedzibą w Olsztynie 10-454 przy ul. Leonharda 9 (zwanej dalej 
“Michelin Polska S.A.”). 

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu 
cywilnego. 

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na 
terytorium Litwy. Organizator informuje, że pula nagród przewidziana w 
niniejszym Konkursie jest wspólna dla Rzeczypospolitej Polskiej i Litwy. 

5. Konkurs jest organizowany od dnia 15 marca 2015 r. do dnia 15 maja 2015 
r.  

6. Celem Konkursu jest promocja opon letnich marki Michelin do samochodów 
osobowych, dostawczych oraz do samochodów z napędem 4x4 (zwanych 
dalej: “Oponami”). 

 

2. UCZESTNICY 
  
 

1. Konkurs skierowany jest do: 

a) pełnoletnich osób fizycznych mających stałe miejsce zamieszkania lub 
siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej lub Litwy, które nabywają Opony w punktach sprzedaży detalicznej 
Opon (zwanych dalej “Punktami Sprzedaży Detalicznej”) we własnym imieniu 
oraz na własny rachunek (niezależnie od tego, czy dana osoba dokonuje 
zakupu w charakterze konsumenta, czy też w związku z prowadzoną przez nią 
działalnością gospodarczą),  

b) jak również do pełnoletnich osób fizycznych, które będąc pracownikami lub 
przedstawicielami osób prawnych mających siedzibę na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej lub Litwy nabywają Opony w Punktach Sprzedaży 
Detalicznej w imieniu i na rzecz reprezentowanej przez siebie osoby prawnej.  

Organizator zastrzega, że w przypadku umów sprzedaży zawieranych 
pomiędzy Punktem Sprzedaży Detalicznej i osobą prawną, za osobę 
reprezentującą osobę prawną uważa się osobę podpisującą w imieniu 
kupującego fakturę VAT dokumentującą sprzedaż, a jeżeli podpis kupującego 
nie został złożony na fakturze VAT, to osobę potwierdzającą odbiór 
zakupionych Opon.  



 

 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Michelin 
Polska S.A., a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków 
rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, 
małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające 
w stosunku przysposobienia. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie osoba spełniająca warunki określone w pkt. 2.1. 
musi w czasie trwania Konkursu:  

1. jednorazowo zakupić w czasie trwania Konkursu, tj. w okresie od dnia 
15 marca 2015 r. do dnia 15 maja 2015 r., w Punkcie Sprzedaży 
Detalicznej co najmniej 4 sztuki opon letnich marki Michelin, 

2. zarejestrować się w okresie od dnia 15 marca 2015 r. do dnia 31 
maja 2015 r. na stronie www.konkurs.michelin.pl (dla Uczestników z 
Rzeczypospolitej Polskiej) lub www.konkursas.michelin.lt (dla 
Uczestników z Litwy) (zwanej dalej: “Stroną WWW”) lub wysyłając 
pusty SMS (koszt SMSa zgodny jest z taryfą lokalnego operatora) pod 
numer 799 599 888 (dla Uczestników z Rzeczypospolitej Polskiej) lub 
+370 668 400 83 (dla Uczestników z Litwy). W przypadku rejestracji za 
pośrednictwem pustego SMSa, przedstawiciel Michelin skontaktuje się 
z osobą rejestrującą zakup w celu dokończenia procesu rejestracji w 
Konkursie - Lato 2015 za pośrednictwem Strony WWW. W przypadku 
gdy telefon komórkowy uczestnika nie pozwala na wysłanie pustego 
SMS-a w celu przystąpienia do konkursu wystarczy wysłać SMS o 
treści “konkurs”. 

3. dołączyć w czasie rejestracji skan lub zdjęcie faktury VAT bądź 
paragonu (oraz zachować ich oryginał lub kopię), potwierdzających 
zakup, o którym mowa w ppkt. 1. powyżej, z których treści wynika, że 
przedmiotem zakupu były co najmniej 4 opony letnie Michelin i że 
zakup dokonany został w okresie od dnia 15 marca 2015 r. do 
dnia 15 maja 2015 r. 

4. Do udziału w Konkursie uprawnia tylko jednorazowy zakup co najmniej 4 
sztuk opon letnich Michelin, przy czym w rozumieniu niniejszego 
regulaminu jednorazowym zakupem jest zakup potwierdzony jednym 
paragonem lub jedną fakturą VAT lub też więcej niż jednym paragonem lub 
więcej niż jedną fakturą pod warunkiem, że każdy z tych dokumentów dotyczy 
zakupu dokonanego w tej samej dacie w tym samym Punkcie Sprzedaży 
Detalicznej. 

5. Podczas rejestracji na Stronie WWW osoba biorąca udział w Konkursie 
(zwana dalej “Uczestnikiem”) zobowiązana jest:  

1. podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, dokładny adres 
zamieszkania (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, 
miejscowość) oraz nr telefonu komórkowego, 

2. podać nazwę i dokładny adres Punktu Sprzedaży Detalicznej, 
w którym dokonany został zakup Opon. W przypadku zakupu Opon 
w serwisie internetowym wymagane jest podanie nazwy serwisu 
i dokładnego adresu URL, 

3. podać rodzaj, średnicę osadzenia oraz liczbę kupionych Opon, 

4. przesłać za pomocą aplikacji na stronie WWW skan faktury lub 
paragonu dokumentującego zakup, o którym mowa w pkt 2.3.1. 

5. odpowiedzieć na pytanie konkursowe zamieszczone w aplikacji 
konkursowej na Stronie WWW.  

http://www.konkurs.michelin.pl/
http://www.konkursas.michelin.lt/


 

 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osobę 
przystępującą do Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych 
osobowych.  

7.  W związku z dokonaniem jednego zakupu, o którym jest mowa w pkt 2.3.1, 
można wziąć udział w Konkursie tyko jeden raz. Na wypadek wątpliwości 
Organizator informuje, że w przypadku dokonania kolejnego zakupu Opon 
letnich spełniającego warunki określone w pkt 2.3.1 Uczestnik może ponownie 
wziąć udział w Konkursie, w tym celu Uczestnik musi jednak ponownie 
zarejestrować się w Konkursie w sposób określony w pkt 2.5. 

8. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją 
postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

3. ZASADY KONKURSU I NAGRODY W KONKURSIE 
  

1. Organizator przewidział w Konkursie: 

1. jedną nagrodę główną w postaci samochodu osobowego BMW X1 o 
wartości 133 562,00 PLN brutto (31 800 EUR - wartość przeliczona po 
kursie z dnia 15.02.2015 r.).  

2. 300 nagród dodatkowych w postaci zestawu Michelin o wartości 
175,89 zł brutto (41,88 EUR - wartość przeliczona po kursie z dnia 
15.02.2015 r.) (w skład zestawu wchodzą: plecak, ciśnieniomierz, 
ściereczka, środki do pielęgnacji opon), 

3. 3600 upominków w postaci zestawu składającego się z breloka 
Michelin, woreczka na śruby, czterech etykiet do opon i miernika 
głębokości bieżnika opony, o wartości 14,76 zł brutto (3,51 EUR - 
wartość przeliczona po kursie z dnia 15.02.2015 r.).  

 

2. W rywalizacji o nagrodę główną i nagrody dodatkowe biorą udział wszyscy 
Uczestnicy, którzy prawidłowo, zgodnie z punktem 2.5. zarejestrowali się do 
udziału w Konkursie oraz spełnili warunki określone w punkcie 2.3. Aby wziąć 
udział w rywalizacji o nagrodę główną i nagrody dodatkowe, Uczestnik 
powinien udzielić odpowiedzi na pytanie zamieszczone w aplikacji 
konkursowej (dostępnej na Stronie WWW). Odpowiedzi konkursowe powinny 
być udzielone w okresie od dnia 15 marca 2015 r. do dnia 31 maja 2015 r. 
Odpowiedzi udzielone po tym terminie nie zostaną dopuszczone do Konkursu. 

3. Powołana przez Organizatora komisja konkursowa, składająca się z 
przedstawicieli Organizatora i Michelin, dokona oceny wszystkich nadesłanych 
w terminie odpowiedzi konkursowych i wybierze jedną odpowiedź konkursową, 
najciekawszą i najbardziej kreatywną spośród wszystkich zgłoszonych do 
Konkursu i autorowi tej odpowiedzi przyzna nagrodę główną w postaci 
samochodu osobowego BMW X1, o którym mowa w punkcie 3.1.1. 

4. Komisja konkursowa sporządzi również listę 300 Uczestników, których 
odpowiedzi konkursowe zostaną uznane przez komisję za kolejno 
najciekawsze i najbardziej kreatywne i przyzna im nagrodę dodatkową w 
postaci zestawu Michelin, o którym mowa w punkcie 3.1.2. 

5. Upominek, o którym mowa w punkcie 3.1.3., otrzyma 3 600 Uczestników, 
którzy najszybciej zarejestrują się na Stronie WWW w sposób określony w 
punkcie 2.5. i najszybciej odpowiedzą na zadanie przez Organizatora pytanie 
konkursowe, o którym mowa w punkcie 3.2.  



 

 

6. Komisja konkursowa dokona oceny wszystkich nadesłanych odpowiedzi 
konkursowych w terminie do dnia 20 czerwca 2015 r., w oparciu o kryteria 
wskazane w punkcie 3.3. i 3.4. powyżej i wyłoni zwycięzców nagrody głównej i 
nagród dodatkowych. Jednocześnie Komisja konkursowa wyłoni zdobywców 
upominku, analizując kolejność, w jakiej Uczestnicy nadesłali odpowiedzi 
konkursowe. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Stronie WWW do dnia 
30 czerwca 2015 r. Z posiedzenia Komisji konkursowej zostanie sporządzony 
protokół.  

7. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w formie informacji e-
mail wysłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika w związku 
z rejestracją Konkursie, w terminie do 21 dni od ogłoszenia wyniku Konkursu 
na Stronie WWW. Organizator zastrzega sobie prawo dodatkowego, 
telefonicznego informowania Uczestnika o zwycięstwie, dzwoniąc pod numer 
telefonu podany przez Uczestnika w związku z rejestracją w Konkursie. 
 

8. Aby otrzymać nagrodę główną, Uczestnik, którego odpowiedź konkursowa 
została wybrana jako najciekawsza i najbardziej kreatywna, musi w terminie 
14 dni od otrzymania informacji e-mail, o której jest mowa w punkcie 
poprzedzającym, przesłać Organizatorowi jako załącznik do zwrotnej 
informacji e-mail skan paragonu lub faktury VAT potwierdzającej dokonanie 
zakupu spełniającego warunki określone w pkt 2.3.1, który Uczestnik 
zarejestrował na Stronie WWW. 

9. Nagroda główna w postaci samochodu osobowego BMW X1 zostanie wydana 
zwycięzcy w sposób ustalony z nim przez Organizatora, nie później niż do 
dnia 30 września 2015 r.   

10. Nagrody dodatkowe w postaci zestawu Michelin zostaną wysłane do 
zwycięzców przesyłką kurierską, na adres podany podczas rejestracji, nie 
później niż do dnia 30 września 2015 r.  

11. Nagrody w postaci upominków, o których mowa w punkcie 3.1.3. zostaną 
wysłane do zwycięzców przesyłką pocztową, na adres podany podczas 
rejestracji, nie później niż do dnia 30 września 2015 r.  

12. Jeśli zwycięzca nagrody głównej nie spełni warunków określonych w punkcie 
3.8., traci prawo do nagrody. Organizator może wówczas zadecydować 
o przyznaniu nagrody osobie zajmującej kolejne miejsce według Komisji 
konkursowej. W takiej sytuacji odpowiednie zastosowanie będą miały pkt 3.7. 
– 3.8. 

13. Nagrody przewidziane w Konkursie nie podlegają wymianie na równowartość 
w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju. 

14. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na 
osoby trzecie. 

15. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z postanowieniami ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

16. W przypadku jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego zwycięzca 
nagrody będzie zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego podatku 
dochodowego od nagrody w Konkursie (art. 21 ust 1 pkt. 68 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych) Organizator ufunduje dodatkową nagrodę 
pieniężną odpowiadającą 11,11% wartości nagrody rzeczowej (zwaną dalej: 
“Nagrodą Pieniężną”). Kwota Nagrody Pieniężnej nie zostanie wypłacona 
zwycięzcy, ale zostanie przez Organizatora potrącona i przeznaczona, 
zgodnie z przepisami prawa podatkowego, na pokrycie 10-procentowego, 



 

 

zryczałtowanego podatku od nagrody w Konkursie, którego płatnikiem zgodnie 
z przepisami prawa podatkowego jest wypłacający (wydający) nagrodę.  

 

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie, 
listem poleconym na adres Organizatora do dnia 15 października 2015 r., 
z dopiskiem “Konkurs Konsumencki Lato 2015 – reklamacja". O zachowaniu 
terminu do złożenia reklamacji decyduje data nadania listu poleconego 
zawierającego reklamacje. 

2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie 
Uczestnikom Konkursu. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jego 
dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyny 
reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia 
ich doręczenia Organizatorowi. 

5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym 
wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty 
rozpatrzenia reklamacji. 

  

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
  

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych 
z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości 
ogólnej. 

2. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin oraz bezwzględnie 
obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe 
mają charakter informacyjny. 

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w czasie trwania Konkursu w siedzibie 
Organizatora, w siedzibie Dyrekcji Handlowej Michelin Polska S.A. 
w Warszawie, przy ulicy Postępu 15 oraz na stronach  WWW. 
 

4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami 
ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2014, poz. 
1182 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na 
potrzeby Konkursu jest Michelin Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. 
Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie 
Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 
0000163137. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i w 
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania 
reklamacyjnego i wydania nagród. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody. 
Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe będą również przetwarzane, 
w zakresie wskazanym powyżej, przez podmioty działające na zlecenie 
administratora danych osobowych w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie 
danych osobowych w szczególności przez Publicis Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9a. 


