REGULAMIN KONKURSU
Konkurs „Kupuj produkty Flexpro w Castoramie i graj o atrakcyjne nagrody”

1.

Postanowienia ogólne
1.1.

Organizatorem konkursu promocyjnego Konkurs „Kupuj produkty Flexpro w Castoramie i
graj o atrakcyjne nagrody” (zwanego dalej Konkursem) oraz fundatorem Nagród w Konkursie
jest Bostik Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Sady, ul. Poznańska 11b, 62-080 Tarnowo
Podgórne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 83737, NIP: 7771007481 (zwana dalej Organizatorem).

1.2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o „Produktach promocyjnych”, rozumie się przez
to klej poliuretanowy Bostik Flexpro PU 811 300 ml kolor biały, szary, czarny i grafitowy,
produkowany przez Organizatora.
1.3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, we wszystkich sklepach sieci
Castorama zajmujących się sprzedażą Produktów promocyjnych.
1.4. Udział w Konkursie poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: konkurs@bostik.pl oznacza
akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
1.5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora: Sady, ul. Poznańska 11b, 62-080
Tarnowo Podgórne, oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem:
https://www.castorama.pl/lp/konkurs-bostik
1.6. Uczestnicy mają możliwość dokonania zakupu uprawniającego do udziału w Konkursie w
terminie od dnia 23.07.2022 r. do dnia 30.09.2022 r. (Okres konkursowy).
1.7. Zakup Produktów promocyjnych przed lub po terminie wskazanym w pkt. powyżej lub
zakupienie produktów objętych Konkursem w miejscu innym niż sklep sieci Castorama nie
uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
1.8. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako Uczestnicy).
1.9. 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.
1.10. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby prawne oraz pracownicy Organizatora i członkowie
ich rodzin osób. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2.

Zadanie konkursowe
2.1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zakupienie min. 1 sztuki Produktu promocyjnego w sklepie
sieci Castorama, w terminie trwania konkursu określonego w pkt 1.6 i wysłanie na adres email: konkurs@bostik.pl zdjęcia lub skanu dowodu zakupu Produktu promocyjnego w postaci
paragonu lub faktury VAT (Dowód zakupu) wraz z propozycją hasła reklamowego
obrazującego zalety Produktu promocyjnego (dalej jako Hasło). Uczestnik jest zobowiązany
zachować oryginał Dowodu zakupu do czasu ogłoszenia Laureatów Konkursu.
2.2. Zgłoszenie, oprócz Hasła i Dowodu zakupu, powinno zawierać także imię i nazwisko
Uczestnika. Uczestnicy zobowiązani są do podania swoich prawdziwych danych osobowych.
2.3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30.09.2022 o godzinie 23.59:59.
2.4. Przesłany Dowód zakupu musi być czytelny, nie może nosić znamion przeróbek lub innych
ingerencji w jego treści i dokumentować zakup Produktu promocyjnego w sklepie sieci
Castorama w Okresie konkursowym.
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2.5. Hasło nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub wulgarne, a także
treści niezgodnych z prawem. Hasło nie może naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich.
2.6. Każdy Uczestnik może dokonać zgłoszenia tylko jednego Hasła za każda 1 sztukę zakupionego
Produktu promocyjnego.
2.7.

Każdy Uczestnik konkursu ma prawo do wielokrotnego udziału w Konkursie w zależności od
liczby zakupionych Produktów.

2.8. Uczestnik może dokonać zgłoszenia jedynie takich Haseł, co do których przysługuje mu pełnia
praw autorskich – osobistych i majątkowych. Dokonując zgłoszenia Hasła, Uczestnik
oświadcza, że jest jego autorem.
2.9. Organizator nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej,
bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, z treści Hasła na następujących polach
eksploatacji:
a)

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;

b)

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c)

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2.10. Organizator nabywa również prawo do wykonania praw zależnych do Hasła, w tym ma prawo
do dokonywania zmian i przeróbek oraz łączenia z innymi utworami.
3.

Wyłonienie Laureatów i przekazanie Nagród
3.1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową do dnia 15.10.2022 r.
3.2. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Organizatora i składać się będzie z trzech osób.
3.3. Komisja Konkursowa wybierze Laureatów spośród Uczestników, którzy wymyślą najciekawsze
Hasło w Okresie konkursowym oraz spełnią pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.
Laureaci otrzymają Nagrody.
3.4. Nagrodami w Konkursie są:
a)

Nagroda za 1 miejsce: Termomix wartości 5.500,00 zł brutto (łącznie 1 sztuka),

b)

Nagroda za 2 i 3 miejsce: Konsola Sony PlayStation 5 + Gran Turismo 7 + Uncharted:
Kolekcja Dziedzictwo Złodziei + dodatkowy pad (biały) o wartości 3.349,00 zł brutto
(łącznie 2 sztuki),

c)

Nagroda za 4, 5 i 6 miejsce: iRobot Roomba i3 o wartości 1.149,00 zł brutto (łącznie 3
sztuki),

d)

Nagroda za 7, 8, 9 i 10 miejsce: zestaw gadżetów Bostik (Słuchawki bezprzewodowe JBL
owartości 151,60 zł brutto oraz Głośnik JBL Go 3 o wartości 148,15) o łącznej wartości
299,75 zł brutto (łącznie 4 komplety).

3.5. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej indywidualnie, w drodze wiadomości e-mail
wysłanej na adres, z którego zostało wysłane zgłoszenie konkursowe.
3.6. Nagrody zostaną przekazane Laureatom poprzez protokół przekazania nagród w terminie do
7 dni od dnia powiadomienia o wygranej.

3.7. W przypadku nagród, których wartość jest wyższa niż 2000,00 zł (tj. nagrody, o których mowa
w pkt 3.4. Integralną część nagrody, stanowi dodatkowa kwota pieniężna stanowiąca
równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania
nagrody, którą oblicza się według następującego wzoru: K=X*N/(100%-X), gdzie: K – to
dodatkowa kwota pieniężna, N – to wartość nagrody, X – to odpowiednia stawka podatku
dochodowego w procentach, tj. 10%. Powyższa kwota odpowiadać będzie zryczałtowanemu
podatkowi dochodowemu z tytułu nagrody, który Organizator zobowiązany będzie wpłacić do
właściwego urzędu skarbowego.
3.8. Laureatom nie przysługuje prawo do żądania wymiany Nagrody na inną lub żądania wypłaty
wartości Nagrody.
3.9. Laureat ma możliwość rezygnacji z Nagrody. Rezygnację można złożyć wysyłając stosowną
wiadomość e-mail lub pisemnie w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o
przyznaniu Nagrody.
3.10. W razie niemożliwości wydania Laureatowi Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata
lub w przypadku, gdy zrezygnuje on z Nagrody, Nagroda zostaje w dyspozycji Organizatora.
3.

Reklamacje
4.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu powinny być zgłaszane do Organizatora na adres e-mail
konkurs@bostik.pl lub pisemnie na adres ul. Poznańska 11b, 62-080 Tarnowo Podgórne. Prawo
do zgłoszenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.
4.2. Reklamację można złożyć w terminie 7 dni od zajścia zdarzenia objętego zgłoszeniem
reklamacyjnym, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w punkcie 16
powyżej.
4.3. Reklamacja powinna zawierać: dane identyfikujące Uczestnika (w szczególności adres e-mail,
z którego zostało dokonane zgłoszenie konkursowe), jak również dokładny opis i powód
reklamacji.
4.4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich doręczenia na adres Organizatora,
na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
4.5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony na adres, z którego została wysłana
reklamacja.

5.

Postanowienia końcowe
5.1. Udział w Konkursie nie podlega przeniesieniu na inną osobę lub podmiot, zwłaszcza prawa i
obowiązki Uczestników Konkursu nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w
żaden inny sposób.
5.2. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym
Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o
Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
5.3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą pobierane i przetwarzane zgodnie obowiązującymi
przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/69/WE (Dz. Urz.
UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) od dnia 25 maja 2018 r. Dane osobowe będą przetwarzane w prawnie
uzasadnionym celu Organizatora jako administratora danych jakim jest przeprowadzenie
Konkursu i wyłącznie w celach związanych z Konkursem, sprawozdawczością podatkową i
księgową oraz w celach związanych z przyznaniem i doręczeniem Nagród. Administratorem
danych jest Organizator. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, uzyskiwania
informacji o ich przetwarzaniu, ich poprawiania, sprostowywania oraz żądania ich usunięcia, a
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu – także do złożenia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale

niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Kontakt z Organizatorem w sprawie przetwarzania
danych osobowych jest możliwy pod adresem: rodo@bostik.pl
5.4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia prawa
polskiego.

