
 

 

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO NR 44/2021 
W SIECI SKLEPÓW „TWÓJ MARKET”  

 

 
 
 
 
 

§ 1. 
Definicje 

 
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają: 

1. „Konkurs” – konkurs promocyjny w sieci sklepów „Twój Market” prowadzony na 
zasadach określonych Regulaminem,  

2. „Organizator” - organizator Konkursu, Karol Białecki prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą Hurt-Detal Artykuły Spożywczo-Przemysłowe, z siedzibą                
w Budzisławiu Kościelnym 62-541, ul. Szkolna 13, REGON 310224076, NIP 665-101-
21-83, 

3.  „Uczestnik” – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca 
konsumentem w rozumieniu polskiego prawa biorąca udział w konkursie, 

4. „Towar konsumpcyjny” - cały asortyment w stałej sprzedaży, dostępny w sieci 
Sklepów „Twój Market”, 

5. „Dowód zakupu” - pisemne potwierdzenie zawarcia umowy (paragon fiskalny), 
zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie 
towaru konsumpcyjnego, jego ilość i cenę. 

6. „ Pytanie konkursowe” – pytanie obowiązujące w bieżącym Konkursie , na które 
Uczestnik Konkursu musi udzielić odpowiedzi o treści : Z czym kojarzy się Pani/Panu 
Twój Market? 

7.  „ Komisja konkursowa „ – osoby powołane przez Organizatora Konkursu  do : 

• Weryfikacji spełnienia wszystkich warunków uczestnictwa w Konkursie przez 
Uczestnika 

• Oceny udzielonej odpowiedzi przez Uczestnika na Pytanie konkursowe 

• Wyłonienia Laureata/ów Konkursu , w drodze wyboru przez Komisję 
konkursową , najciekawszej odpowiedzi na Pytanie konkursowe.  

8. Skład Komisji Konkursowej:  

• Komisja składająca się z trzech osób 
9. „Laureat Konkursu” – osoba/y wyłoniona/e przez Komisję konkursową , która 

zdaniem Komisji udzieliła najciekawszej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe.  
10. „Miejsce odbioru Nagrody” – teren sklepu Twój Market Gębice, ul. Braci Rólskich 1. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

§ 2. 
Postanowienia ogólne 

 
1. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym w rozumieniu art. 919 

kodeksu cywilnego za oznaczone w Regulaminie czynności. 
2. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 

listopada 2009r o grach hazardowych. 
3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sklepie „Twój 

Market” Gębice, ul. Braci Rólskich 1. 
4. Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 11 grudnia 2021 r. do dnia 11 stycznia 

2022 r. Organizator zastrzega sobie możliwość późniejszego wskazania zakończenia 
Konkursu. 

5. Laureaci Konkursu wyłaniani będą przez Komisję Konkursową w ciągu 14 dniu od  
zakończenia każdego z cyklów konkursowych . 
 

 
§ 3. 

Zasady uczestnictwa w Konkursie 
 

 
1. Uczestnikiem konkursu może zostać osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu polskiego prawa biorąca udział w 
konkursie ,posiadająca status „Uczestnika” ,  z wyłączeniem osób , o których mowa w 
§ 3 pkt. 2 niniejszego regulaminu. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać osoby pozostające w stosunku pracy                     
z Organizatorem, Sklepami oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków 
najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: małżonków, ich dzieci. 

3. Przed wzięciem udziału w Konkursie, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem 
Konkursu , dostępnym u Kierownika sklepu Twój Market , którego Konkurs dotyczy 
oraz w siedzibie Organizatora. 

4.  Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika  jest jednoznaczne z zapoznaniem się 
przez Uczestnika z Regulaminem Konkursu i jego akceptacją. 

5. Uczestnik , przystępując do udziału w Konkursie , wyraża tym samym zgodę                       
na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych , zgodnie z Ustawą                  
z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r. , 
poz.926 z późn. zm. ) , co dodatkowo potwierdza składając podpis na Kuponie 
konkursowym. 
 

§ 4. 
Zasady Konkursu i Nagrody 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest : 

• dokonanie przez Uczestnika  , w czasie trwania Konkursu , zakupu Towarów 
konsumpcyjnych  za minimum 49 zł potwierdzonego Dowodem zakupu.  

• Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe  ,  które brzmi:  



 

 

> Z czym kojarzy się Pani/Panu Twój Market ? <                                                     
na kuponie konkursowym , dostępnym w placówce Twój Market. 

• Wrzucenie do urny konkursowej , znajdującej się w sklepie , prawidłowo 
wypełnionego kuponu konkursowego , stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszego regulaminu , wraz z załączonym Dowodem zakupu 

2. Uczestnik ma prawo dokonać płatności za zakupiony Towar konsumpcyjny gotówką  , 
kartą płatniczą bądź bonami .  

3. Przez prawidłowo wypełniony kupon konkursowy należy rozumieć : 

• Wpisanie odpowiedzi na pytanie konkursowe 

• Wpisanie swojego Imienia i nazwiska , adresu zamieszkania oraz nr telefonu 

• Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów 
marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.). 
Wyrażenie zgody oznacza postawienie znaku X w białym kwadraciku 
znajdującym się po lewej stronie tekstu zgody 

• Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu. Fakt 
zapoznanie się z Regulaminem potwierdź stawiając znaku X w białym 
kwadraciku znajdującym się po lewej stronie tekstu 

• Złożenia na kuponie konkursowym osobiście przez Uczestnika czytelnego 
podpisu  

4. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie o wygranej . 
5. Organizator Konkursu powiadomi telefonicznie Laureata Konkursu o dokładnej dacie 

przekazania Nagrody , w miejscu Odbioru Nagrody. 
6. Warunkiem koniecznym do odbioru Nagrody przez Laureata jest jego osobiste 

stawienie się w czasie i Miejscu odbioru Nagrody , wskazanym przez Organizatora , 
oraz złożenia niezbędnych podpisów na Protokole Odbioru Nagrody , stanowiącym 
załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu .Nie jest możliwa wysyłka Nagrody oraz 
odbiór Nagrody przez osoby trzecie. 

7. Nieodebranie nagrody przez Laureata oznacza rezygnację z niej, a nieodebrana 
nagroda przechodzi tym samym na rzecz Organizatora. 

8. Laureat konkursu jako nagrodę otrzyma jedną z wymienionych poniżej nagród,                   
o przydzieleniu której decyduje Komisja konkursowa , oceniająca jakość oraz poziom 
wykonania zadania konkursowego. 

9. Nagrodą w Konkursie jest:  
- nagroda główna: 2 x ROBOT KUCHENNY WIELOFUNKCYJNY 12W1 LUND 
67860 
Dodatkowo: 
-1 x AMBITION GARNEK WYSOKI Z POKRYWKĄ 24 CM BROWN STONE, 
-1 x WALIZKA WITTCHEN, 
-2 X GŁOŚNIK JBL , 
-2 x BON O WARTOŚCI 150 ZŁ, 
-2 X BON O WARTOŚCI 200 ZŁ. 

10. Do wartości każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna                              
w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób 
fizycznych z tytułu wygranej w konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej 
nagrody. Zdobywca nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie 
podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę należnego podatku                     



 

 

z tytułu wygranej w konkursie. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku 
dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi nagrody obliczy, pobierze                
i odprowadzi do właściwego US zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu 
wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne 
do wypełnienia obowiązków płatnika. 

 
 

§ 5. 
Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie 

 
1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym 

Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi 
nagrody w przypadku, gdy Uczestnik niespełnienia postanowień niniejszego 
Regulaminu, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych                 
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  

 
§ 6. 

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 
 

1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu powinny być przesłane 
do Organizatora i zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz 
dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.  

2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem 
poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. 

 
 

§ 7. 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny w biurze Kierownika sklepu oraz                   

w siedzibie Organizatora. 
2. Promocja łączy się z innymi konkursami i akcjami promocyjnymi trwającymi w tym 

samym czasie. 
3. Niezależnie od ogólnych okresów trwania Konkursu niniejsza promocja każdorazowo 

przestaje obowiązywać z chwilą wyczerpania zapasów nagród.  
4. Materiały reklamowe do Konkursu  mają jedynie charakter informacyjny. 
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, 
poz. 1176 ze zm.). 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
                                                                                                                
                                                                                                                 

Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu konkursu nr 44/2021 

     

 
Zasady konkursu: 

1. Dokonaj zakupu za minimum 49zł. 

2. Dołącz do kuponu konkursowego paragon potwierdzający dokonanie zakupu. 

3. Dokończ zdanie : Z CZYM KOJARZY SIĘ PANI / PANU TWÓJ MARKET ? 

...................................................................................................................................................................................................................... ............................. 

.................................................................................................................................................................................................................................. ................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................. ..... 

4. Wypełnij pola: 

Imię̨ i nazwisko....................................................................................................................................................... Nr tel......................................................... 

Adres ........................................................................................................................................................................................................................................  

5. Wyraź zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody oznacza postawienie znaku X w białym kwadraciku znajdującym się̨ po lewej 

stronie tekstu zgody. 

6. Zapoznaj się̨ z Regulaminem Konkursu. Fakt zapoznanie się̨ z Regulaminem potwierdź́ stawiając znaku X w białym kwadraciku znajdującym się̨ po 

lewej stronie tekstu . 

7. Podpisz się̨ czytelnie pod oświadczeniami na kuponie Konkursowym. 

8. Wypełniony kupon oraz dowód zakupu wraz z wykonanym zadaniem konkursowym wrzuć́ do urny w sklepie                                         w czasie 

trwania Konkursu nie później jednak niż̇ do 11 stycznia 2022r. (liczy się̨ data paragonu) 

 

 

Konkurs dotyczy tylko sklepu Twój Market Gębice, ul. Braci Rólskich 1 . Obowiązuje od 11.12.2021-11.01.2022 r 

 Warunkiem otrzymania nagrody jest prawidłowe wypełnienie wszystkich punktów kuponu oraz osobiste stawienie się̨ po odbiór nagrody w sklepie.

   
 

❏  Ja niżej podpisany wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).Zgoda jest konieczna dla przeprowadzenia Konkursu, w celu wyłonienia Laureata Konkursu. 

❏  Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się̨ z regulaminem konkursu. 

       
Administratorem Danych jest Hurt-Detal Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Karol Białecki, ul. Szkolna 13, 62-541 Budzisław Kościelny, NIP: 665-101-21-83. W sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych Administratora Danych reprezentuje Pełnomocnik ds. RODO (e-mail: rodo@twojmarket.pl / telefon: +48 517 084 070). 

 

Zwracając się bezpośrednio do Pełnomocnika ds. RODO ma Pan/Pani prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawienia, jeśli są niepoprawne lub nieaktualne, a także prawo żądania 

zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na swoją szczególną sytuację oraz prawo wniesienia skargi bezpośrednio do Organu Nadzorczego. 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procedury konkursowej, a po tym czasie przez okres wskazany w regulaminie konkursowym jako możliwy do 

wnoszenia reklamacji do procedury konkursowej. Dane osobowe zwycięzców konkursów będą przechowywane przez okres wynikający z ewentualnych rozliczeń podatkowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami podatkowymi, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator Danych i jakie mogą 

być podnoszone wobec Administratora Danych. 

 

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla wyłonienia Laureata Konkursu 

                                                                    
                                                                                                                      . 

........................................................................................................... 
                                                                                                                                                                                                             Czytelny Podpis Uczestnika Konkursu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
                                                                                               Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu konkursu nr 44/2021 

 
 

 
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA NAGRODY 

 
 
Potwierdzam odbiór nagrody:  
 
………………………………………………………………………………………………………. 

(wpisujemy rodzaj nagrody) 
 
 

 
Imię i nazwisko osoby 
odbierającej nagrodę 

 
 
 
 

……………………………………………………………………………. 

Adres  
 
 
Pesel 

  
Data urodzenia 
 
Urząd skarbowy z pełnym 
adresem 
 
Data odbioru nagrody 
 
Adres e-maila 
 

 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 
Imię i nazwisko osoby 

wydającej nagrodę 

 
 
 
 

……………………………………………………………………………. 

 
Sklep 

 
 
 
 

……………………………………………………………………………. 

 
 
 
………………………………………………………          …..…....…..………..………………………………… 
   (podpis kierownika + pieczątka sklepu)                        (data i podpis osoby odbierającej nagrodę) 

 


