
Regulamin Konkursu "Piję soki, bo..." 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą "Piję soki, bo…", zwany 
dalej "Konkursem". 
2. Organizatorem Konkursu jest Business Target Group Polska Sp. z o.o.., z siedzibą w Warszawie, ul. 
Powstańców Śląskich 85/7, 01-355 Warszawa, NIP 5223002464, Regon 146471657, wpisany do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem 
KRS 0000445565, kapitał zakładowy 100000,00 PLN, wniesiony w całości, 
zwany dalej „Organizatorem”. 
3. Współorganizatorem konkursu i fundatorem nagrody głównej oraz nagrody drugiej jest firma Tłocznia 
Soków Owocowych VERO Dariusz Kuna, Lubowidza 34, 95-061 Dmosin, NIP 8331308813, REGON 
472720970, zwany dalej "Vero Soki". 

4. Konkurs odbędzie się w dniach 29.01.2015 – 15.02.2015. 

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU 
1. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne. 
2. Osoba chcąca wziąć udział w Konkursie jest zobowiązana do przesłania zdjęcia przedstawiającego sok 
oraz dokończenia zdania „Piję soki, bo…” na adres mailowy konkurs@potrafiszschudnac.pl.  
3. Uczestnictwo w Konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez Business Target Group Polska Sp. z o.o. 
podanych danych osobowych (adres e-mail, ewentualnie imię i nazwisko) w celu realizacji Konkursu, 
promocji usług dostępnych w Serwisie PotrafiszSchudnac.pl, w tym na otrzymywanie pocztą elektroniczną 
wiadomości marketingowych oraz informacji o wydarzeniach i usługach organizowanych przez Business 
Target Group Polska Sp. z o.o. i jego partnerów w rozumieniu art. 7 ust. 5 ustawy o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. 2011r., nr 230, poz. 1371). Każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych 
osobowych, do ich poprawiania oraz usuwania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 
2002r. ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.  
 

PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU 
1. Osoba chcąca wziąć udział w Konkursie jest zobowiązana do przesłania zdjęcia przedstawiającego sok oraz 
dokończenia zdania „Piję soki, bo…”, zwane dalej „Tekstami”. 

2. Zdjęcie oraz tekst zostaną połączone w obrazek i opatrzone logo serwisu "PotrafiszSchudnac.pl" oraz 
Vero Soki. Gotowy obrazek zwany dalej „Pracą” zostanie opublikowany na profilu 
www.facebook.com/PotrafiszSchudnac oraz www.facebook.com/verosoki. 
3. Nie ma ograniczeń, co do ilości tekstów zgłoszonych przez Uczestnika. 

3. Teksty oraz zdjęcia należy przesłać do Organizatora na adres e-mail: konkurs@potrafiszschudnac.pl.  

4. Organizatorzy konkursu zobowiązują się do zamieszczenia gotowych prac na profile Potrafisz Schudnąć na 
portal Facebook w przeciągu 48 godzin od otrzymania tekstów. 

5. Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszone tylko i wyłącznie teksty, które: 
a) nie naruszają prywatności lub innych praw, w tym autorskich, jakichkolwiek innych podmiotów 
b) nie godzą w dobre imię innych osób 
c) nie zawierają treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe 
d) nie są zabronione przez prawo 
6. Materiały można nadsyłać do organizatorów do dnia 13 lutego włącznie. 
7. Najlepsze prace zostaną wybrane przez użytkowników portalu Facebook poprzez głosowanie. Wygrywa ta 
praca, która zbierze największą liczbę polubień na profilu potrafiszSchudnac.pl w portalu Facebook. Dalsza 
kolejność zależy od ilości zdobytych polubień - od największej do najmniejszej. 
8. Zamknięcie głosowania na najlepsze prace nastąpi dnia 15.02.2015 r. o godzinie 22:00. 

9. Nie jest naruszeniem Regulaminu chwilowa niedostępność strony z przyczyn technicznych. 
 



NAGRODY 
1. Nagrodą główną za pierwsze miejsce w Konkursie jest zestaw pięciu 3-litrowych kartonów soków "Vero 
Soki".  
2. Drugą nagrodą w Konkursie jest zestaw trzech 3-litrowych kartonów soków "Vero Soki". 
3. Nagroda główna i nagroda druga zostały ufundowana przez "Vero Soki". 
4. Organizator Konkursu ufundował dla wszystkich uczestników Konkursu jednorazowe 30% kody rabatowe 
do pakietów dietetycznych dostępnych w serwisie PotrafiszSchudnac.pl. 
5. Najlepsze prace zostaną wyłonione  15.02.2015 r. o godz. 22:00.  
6. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej i trybie jej odbioru e-mailowo oraz na portalu 
Facebook, na profilu Organizatora - najpóźniej do dnia 16.02.2015 r. 
7. Uczestnikowi, który zrezygnuje z nagrody głównej lub drugiej nagrody nie przysługuje zamiana na inną 
nagrodę, ani  inna forma rekompensaty. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik Konkursu bezterminowo upoważnia Organizatora do opublikowania i komercyjnego 
wykorzystania wymyślonego przez siebie tekstu na wszelkich polach eksploatacji.  

Warunkiem otrzymania nagrody jest podpisanie przez Zwycięzców oświadczeń zawierających zgodę  
na wykorzystywanie przez Organizatora wymyślonych tekstów.  
2. Organizator zapewni uczestnikom Konkursu możliwość zapoznania się z treścią regulaminu 
konkursu, w szczególności regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu 
dla uczestników konkursu na stronie internetowej Organizatora www.potrafiszschudnac.pl oraz w 
siedzibie Organizatora. 
3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 
4. Wszelkie materiały związane z Konkursem nie podlegają zwrotowi. 
5. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę 
rzeczową. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzesłaniem bądź 
przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych, niezbędnych do doręczenia nagrody.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych 
lub z innej ważnej przyczyny.  

8. Nieodebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie 
wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach 
Konkursu w massmediach. 
10. Każdy z Uczestników wraz z przysłaniem do Organizatora Tekstu, który weźmie udział w Konkursie, 
akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 
11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie Konkursu. 
12. Ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego Regulaminu rozstrzyga 
Organizator. 
13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w razie, gdyby taka konieczność spowodowana 
została awarią techniczną, prawomocnym wyrokiem sądu, decyzją administracyjną, zmianą obowiązującego 
prawa lub siłą wyższą w rozumieniu prawa cywilnego. O odwołaniu Konkursu Organizator poinformuje w 
sposób przyjęty dla rozpowszechnienia informacji o Konkursie. 
14. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy  
prawa polskiego. 


