
REGULAMIN KONKURSU „Zrób zakupy w sklepie Greenpoint i wygraj!” 

1. Organizatorem Konkursu jest Greenpoint S.A., z siedzibą w Ul. Domagały 3, 30-741 Kraków; 
(dalej „Organizator”). 

2. Sponsorem Konkursu i fundatorem nagród jest Greenpoint S.A., z siedzibą na Ul. Domagały 3, 
30-741 Kraków, NIP: 6760000782, REGON: 003900483;(dalej: „Fundator”). 

3. Komisja Konkursowa – powoływana przez Organizatora (dalej „Komisja”), która ocenia 
wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Zadaniem Komisji jest także 
weryfikacja prawidłowości przebiegu konkursu oraz rozstrzyganie wątpliwości związanych z 
konkursem. 

4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem 
(„Regulamin”) i akceptacją jego warunków. 

5. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych i  na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby sesji zdjęciowej oraz w celach 
potrzebnych do realizacji Konkursu, w tym do publikacji materiałów dotyczących konkursu i 
materiałów powstałych podczas realizacji nagrody głównej (sesji zdjęciowej) przez 
Organizatora Konkursu i Fundatora Nagród. 

6. Konkurs trwa od 08.10.2020 do 15.11.2020 do godziny 23:59:59. 
7. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich nie posiadających przeciwskazań zdrowotnych 

do udziału.  
8. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą 
brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą ich opiekuna prawnego wyrażoną na piśmie pod 
rygorem wykluczenia z Konkursu. W takim przypadku podpisany scan zgody opiekuna 
prawnego powinien zostać dołączony do zgłoszenia konkursowego.  

9. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, 
dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 

10. Poprzez wysłanie zgłoszenia, w sposób określony w paragrafie 12, uczestnik Konkursu 
oświadcza, że przesłane treści, zdjęcia, nagrania lub inne przesłane materiały nie naruszają 
przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a 
uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia tychże materiałów. Uczestnik zwolni 

Organizatora lub Fundatora Nagród od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.    
11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu. 
12. Warunki i przebieg konkursu: 

a. Uczestnik powinien zostać zrealizować zakupy w dowolnym sklepie marki Greenpoint 
lub na stronie www.greenpoint.pl, 

b. Uczestnik konkursu powinien wysłać zgłoszenie konkursowe na adres email: 
konkurs@greenpoint.pl  zawierające: 

I. zdjęcie paragonu, potwierdzającego realizację zakupów Uczestnika w sieci 
sklepów odzieżowych Greenpoint lub na stronie greenpoint.pl w dniach 1.10-
15.11.2020, 

II. odpowiedź na pytanie: „Kogo zabierzesz ze sobą na tygodniowy wyjazd i 
dlaczego?”. Forma zgłoszeń jest dowolna i może zawierać: tekst, zdjęcie lub 
nagranie. 

c. Spośród zgłoszeń nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających warunki 
określone w par 10 oraz par 12. ust. a. i b. jury Komisja konkursowa wybierze 13 
laureatów.  

d. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę 
spośród nagród określonych w Regulaminie. 

e. Organizator powiadomi o swoim wyborze laureatów na stronie www.greenpoint.pl w 
okresie 16-23.11.2020.   
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13. Nagroda główna: Voucher na 7-dniowy wyjazd do Hotelu BUKOVINA zostanie przyznana za 
zajęcie 1 miejsca. W skład nagrody głównej wchodzi:  

I. 6 noclegów w dwuosobowym pokoju typu Superior 
II. Śniadania i obiadokolacje przygotowane z najwyższej jakości produktów od 

lokalnych dostawców 
III. Codzienny popołudniowy słodki poczęstunek Cukierni BUKOVINA 
IV. Codzienny dostęp w godzinach 9:00-22:00 do relaksu i zabawy w Termach 

BUKOVINA - 20. basenów wypełnionych wodą termalną, do których można przejść 
w szlafroku bezpośrednio z pokoju. 

V. Masaż dla Dwojga "Time Together" w Wellness BUKOVINA 
VI. Seanse zapachowe w strefie saun Term BUKOVINA - chwile ciepłego rozluźnienia 

i wytchnienia spędzisz m.in. w saunach fińskich, łaźniach parowych, kabinie na 
podczerwień i lakonium  

VII. Aktywności na świeżym powietrzu, pod okiem trenera personalnego - poranne 
ćwiczenia, nordic walking oraz aquaaerobic 

VIII. Nagroda nie obejmuje pokrycia kosztów dojazdu Hotelu BUKOVINA.  
14. Za zajęcie 2 oraz 3 miejsca przewidziana jest nagroda w postaci ekspresu ciśnieniowego 

De'Longhi Dedica Style EC 685.  
15. Za zajęcie miejsca od 4 do 13 przewidziana jest nagroda w postaci bonu podarunkowego marki 

Greenpoint o wartości 200 zł.  
16. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany 

wygranej nagrody na inną nagrodę.  
17. Zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w imieniu Uczestników Konkursu obliczy, 

pobierze i odprowadzi Organizator. Organizator, jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt.2 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobierze od Zwycięzców podatek od 
nagród w wysokości 10% całkowitej wartości nagród i prześle go do właściwego urzędu 
skarbowego. Zwycięzcy oświadczają, że wyrażają zgodę, aby kwota podatku od nagrody 
pieniężnej nie podlegała wypłacie na ich rzecz, lecz została przeznaczona wyłącznie na zapłatę 
podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. 

18. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.greenpoint.pl w ciągu 7 dni od 
zakończenia konkursu. 

19. Warunkiem odebrania nagrody dodatkowej jest wysłanie, w terminie 4 dni od dnia 
opublikowania informacji o wygraniu w konkursie przez zwycięzcę wiadomości e-mail z 
adresem do wysyłki nagrody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak 
konieczne do wydania Nagrody. 

20. W sytuacji, gdy zwycięzca konkursu w czasie określonym wyżej nie wskaże wszystkich danych 
lub poda adres niepełny lub nieprawidłowy, a w przypadku osób niepełnoletnich nie prześle 
także skanu oświadczenia, o którym mowa w pkt.14 zwycięzca Konkursu traci prawo do 
nagrody, a ta zostanie przyznana innemu uczestnikowi, którego zgłoszenie wybierze Komisja. 

21. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane 
Organizatorowi lub zmianę tych danych w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody.  

22. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zachowania zgłoszonego paragonu powyżej 30 dni od 
daty zgłoszenia.  

23. Produkty marki Greenpoint ze zgłoszonego paragonu konkursowego nie mogą zostać 
zwrócone. 

24. Nagrody dodatkowe zostaną wysłane Zwycięzcom Konkursu w terminie do 14 dni roboczych 
od dnia przekazania przez danego zwycięzcę Konkursu danych, o których mowa w pkt. 11 
powyżej. 

25. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez 
Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą 
wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w 
szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą 
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z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z 
późn. zm.) a w przypadku gdy w tym okresie wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – również zgodnie z 
RODO. Po zakończeniu Konkursu Organizator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych 
dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną trwale zniszczone  

26. Uczestnik ma prawo zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do 
nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną 
inną formę rekompensaty. 

27. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach 
wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./, 

28. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego 
oraz  - właściwe przepisy prawa wspólnotowego. 

29. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a informacja o zmianach zostanie 
opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany regulamin. 

30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu 
nieprawidłowych danych. 

31. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z 
udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy 
uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania 
nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia 
przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami 
Regulaminu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu – jednakże z 

zachowaniem praw nabytych Uczestników Konkursu przed jego odwołaniem/zamknięciem. 


