
 
Regulamin Konkursu „Wielkie otwarcie” 

(„Regulamin”) 
 

§ 1  
Postanowienia ogólne 

  
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Wielkie otwarcie” 

(„Konkurs”). Konkurs odbywać się będzie zgodnie z tym Regulaminem. 
2. Czynności związane z przeprowadzeniem Konkursu (w tym jego rozstrzygnięcie oraz wydanie ustanowionych 

nagród) oraz czynności związane z administrowaniem danymi osobowymi Uczestników Konkursu, wykonuje 
PHU RIBENA MICHAŁ KUCZKOWSKI z siedzibą Wygoda Sierakowska 208, 83-340 Sierakowice, wpisany 
do CEIDG pod numerem NIP: 589-173-29-53, REGON: 192669270 („Organizator”). 

3. Konkurs w pełni finansuje Organizator ze środków własnych. Konkurs nie jest prowadzony w celach 
zarobkowych.  

4. Konkurs organizowany jest na terenie Polski i odbywa się w związku z otwarciem nowego sklepu sieci 
RIBENA, tj. sklepu na ul. Piwnej 2 w Sierakowicach. 

5. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919 i n. Kodeksu 
Cywilnego.  

6. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny na stronie www.ribena.pl oraz w wersji drukowanej i ogłoszonej 
w siedzibie sklepu na ul. Piwnej 2 w Sierakowicach, a na żądanie Uczestnika dostępny jest także w innych 
sklepach sieci RIBENA. 

7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją 
przez Uczestnika.  

 
§ 2 

Zasady przeprowadzania Konkursu 
 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 11.12.2021 roku o godzinie otwarcia sklepu przy ul. Piwnej 2 w 

Sierakowicach oraz kończy w ten sam dzień w godzinie zamknięcia sklepu. 
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora, ani 

członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Konkursu: wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

5. Udział w Konkursie polega na dokonaniu zakupów w sklepie ul. Piwna 2 w Sierakowicach sieci 
RIBENA w dniu konkursowym i zachowaniu paragonu za zakupy z dnia konkursowego. 

6. Celem Konkursu jest zachęcenie Uczestników do robienia zakupów w nowym sklepie sieci. 
 

§ 3 
Rozstrzygnięcie Konkursu 

 
1. Laureatami w Konkursie staje się 24 posiadaczy paragonu, o którym mowa w ust. 5 § 2 Regulaminu, poczynając 

ranking nagród od paragonu z najwyższą wartością łącznej ceny brutto.  
2. Organizator wygeneruje raport kasowy z dnia Konkursu i wybierze w kolejności 13 paragonów z najwyższą 

wartością ceny. W Konkursie nie biorą udział tzw. paragony z NIP (będące de facto fakturą VAT). 
Paragony się nie łączą, tj. Uczestnik nie może twierdzić, że dokonywał zakupów w dniu konkursowym więcej 
niż raz i jego paragony powinny być zsumowane. 

3. W razie gdy wśród tych wybranych paragonów znajdą się paragony z tą samą wartością, przyjmuje się, że 
paragon z wcześniejszą datą dokonania zakupów zajmuje pozycję wyższą niż paragon późniejszy. Gdyby na 
liście rankingowej paragonów na pozycji nr 13 byłby paragon, który ma taką samą wartość jak inny 
paragon/paragony, Organizator traktuje równorzędnie takie paragony, umieszczając je równorzędnie na liście 
pod numerem 13 i nagroda należy się wszystkim takim Uczestnikom. 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sklepie sieci 
RIBENA na ul. Piwnej 2 w Sierakowicach listy rankingowej paragonów, tj. przedstawienia tych 
zwycięskich paragonów z oznaczeniem przynależnych danym miejscom nagród. 

http://www.ribena.pl/


5. Organizator nie będzie zgłaszał się do Uczestników inaczej niż tylko przez ogłoszenie z ust. 4, w szczególności 
przez brak pobierania od Uczestników danych kontaktowych. 
 

§ 4 
 Nagrody 

 
1. Organizator deklaruje następujące nagrody (kolejność wg miejsc): 

1) Telewizor SAMSUNG UE55TU7022K 
2) Klimatyzator Electrolux model EXP26U338CW 
3) Deska do prasowania TEFAL IXEO Power QT2020 
4) Ekspres do kawy Mk Cafe Barista 8300 
5) Parasol ogrodowy Okocim 
6) Piłkarzyki Okocim  - 2 sztuki 
7) Tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T225 - 2 sztuki 
8) Wyciskarka do soków Maestro MR808 
9) Express do kawy Tassimo Style Bosh TAS1106 - 5 sztuk             
10) MulticookerEsperanza Cooking Mate - 3 sztuki 
11) Wentylator Botti Stellar 
12) Kuchenka elektryczna Espernza HotPlate Etna 
13) Sandwich Maker Esperanza Parmigiano - 4 sztuki 

2. Uczestnicy mają 7 dni od dnia wyników publikacji (nie licząc tego dnia) w sposób określony w ust. 4 
§ 3 Regulaminu, na zapoznanie się z wynikami i zgłoszenie w sklepie sieci RIBENA na ul. Piwnej 2 
Sierakowicach 
po odbiór nagrody. Nastąpi to pod warunkiem: 
a) okazania zwycięskiego paragonu (odcinka dla klienta) i przekazania paragonu Organizatorowi 

w celu dalszego niewykorzystywana, 
b) podania danych osobowych potrzebnych do pokwitowania odbioru nagrody i rozliczenia 

wygranej podatkowo (Organizator sprawdzi tożsamość Uczestnika przez wylegitymowane go), 
c) pokwitowania odbioru nagrody w formie podpisu pod formularzem przygotowanym przez 

Organizatora. 
3. Wydanie nagrody nastąpi dla osoby Uczestnika, która okaże zwycięski paragon osobiście (bez związku z tym, 

że inna osoba miałaby dokonywać zakupów, płacić za zakupy itd.). Gdy nikt nie zgłosi się ze zwycięskim 
paragonem w terminie z ust. 1 nagroda przepada na rzecz Organizatora. 

4. Jeżeli nagrody wskazane w ust. 1 będą przekraczały wartość 2000 zł, podlegają one opodatkowaniu stosownie 
do w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. Organizator 
oświadcza, że nagrody z ust. 1 nie przekraczają wartości 2000 zł, jednak gdyby tak się stało Organizator 
przekaże Uczestnikowi dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości wartości opodatkowania, która zostanie w 
całości przeznaczona na pokrycie stosownego podatku od wygranej. Uczestnik wyraża zgodę na przeznaczenie 
dodatkowej nagrody pieniężnej na pokrycie przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego od 
wygranej nagrody i w związku z tym nagroda pieniężna nie zostanie wydana Uczestnikowi. 

5. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrodę innego rodzaju ani na ekwiwalent pieniężny. 
6. Uczestnik jest uprawniony do maksymalnie jednej Nagrody w czasie trwania Konkursu.  
 

§ 5 
Ochrona danych osobowych 

 
1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych koniecznych do 

rozstrzygnięcia i przeprowadzenia Konkursu, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane 
kontaktowe jak e-mail lub numer telefonu. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest podmiot określony w ust. 2 § 1 Regulaminu. Dane 
osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych i z 
Rozporządzeniem RODO, w celu organizacji i rozliczenia Konkursu oraz przeprowadzenia postępowania 
reklamacyjnego.  

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, usunięcia i cofnięcia zgody na przetwarzanie. Uczestnik może także wnieść skargę dot. 
przetwarzania jego danych osobowych w zw. z Konkursem do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może prowadzić do braku wydana 



nagrody, konieczności jej zwrotu z uwagi na brak możliwości rozliczenia lub nierozliczenia wygranej i przejęcia 
tego obowiązku przez Uczestnika. 
 

§ 6 
Reklamacje 

 
1. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu wymagają przesłania listem poleconym na adres siedziby 

Organizatora lub e-mailem na adres: ribena@ribena.pl. 
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz uzasadnienie twierdzeń zawartych w reklamacji.  
3. Reklamacje można składać w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak najpóźniej w terminie 

14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. 
4. Za reklamację wysłaną z zachowaniem terminu uznaje się reklamację nadaną w placówce 

pocztowej/kurierskiej najpóźniej w 14 dniu od dnia rozstrzygnięcia Konkursu lub wysłanie e-mail. Reklamacja 
zgłoszona po wyznaczonym terminie nie jest skuteczna.  

5. Organizator rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania i powiadomi Uczestnika w tej samej 
formie w jakiej on nadał reklamację.  

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
  
1. Uczestnik może odstąpić od brania udziału w Konkursie, a wtenczas nie zgłosić się po odbiór nagrody. 
2. Organizator ma prawo, w każdym czasie zmienić Regulamin, z tym że w przypadku zmian w Regulaminie, 

zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. W przypadku zmian w Regulaminie, 
Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając odpowiednie informacje w miejscu 
wskazanym w ust. 7 § 1 Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, zawieszenia, przerwania Konkursu. 


