
 
 

 

REGULAMIN KONKURSU  

„ OSHEE FOOTBALL GAME ON ” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą 

„OSHEE FOOTBALL GAME ON” (zwany dalej Konkursem). 

2. Organizatorem Konkursu jest spółka OSHEE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy 

Al. Modrzewiowej 13, 30-224 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod 

numerem 301057, tel.+48 12 357 22 56 e-mail: sekretariat@oshee.eu (zwana dalej 

„Organizatorem”). 

3. Konkurs jest prowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Przez cały okres trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie dostępny, na stronie 

internetowej www.oshee.eu/pl/news, a także w siedzibie Organizatora wskazanej w ust. 

2. 

5. Uczestnikiem Konkursu może stać się pełnoletnia osoba fizyczna nabywająca produkt 

jako konsument, posiadająca paragon dokonanej osobiście transakcji zakupu produktu 

OSHEE Edycja FOOTBALL GAME ON: Isotonic Sports Drink Red Orange 750ml, Zero 

Multifruit 750ml, Vitamin Magnez o smaku Gravioli 500ml, Vitamin Witaminy i Minerały o 

smaku pomarańczy 500 ml (dalej „Produkt OSHEE”) w sklepie na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej. Zakupy dokonywane w związku z działalnością gospodarczą, jak również zakupy 

odnośnie których nabywca skorzystał z uprawnień konsumenckich w zakresie zwrotu 

zakupionego towaru, nie będą uwzględniane w trakcie trwania niniejszego Konkursu. 

6. Osoby, które spełniły wskazane w niniejszym Regulaminie warunki udziału w Konkursie i 

dokonały prawidłowego zgłoszenia do Konkursu, zwane są w niniejszym Regulaminie 

Uczestnikami Konkursu. 

7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora członkowie ich najbliższej 

rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżonków, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

8. Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia z Produktem OSHEE oraz opublikowanie 

należycie otagowanego zdjęcia na portalu Instagram. Szczegółowe wymogi dotyczące 

zadania konkursowego określone zostały w § 3 ust. 1. 

 

§ 2 

CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 marca 2016 roku, a zakończy się w dniu 31 lipca 2016 

roku o godz. 23:59:59. 

2. Sprzedażą promocyjną uprawniającą do udziału w Konkursie objęty będzie wyłącznie 

Produkt OSHEE. Zakup tych produktów przed rozpoczęciem lub po zakończeniu Konkursu 

nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie. 
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3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, 

jeżeli w prawie polskim zostaną wprowadzone zmiany zakazujące przeprowadzania 

konkursów tego rodzaju. 

4. W takim przypadku informacja o zmianach zostanie zamieszczona na internetowej stronie 

www.oshee.eu/pl/news. 

 

§ 3 

ZASADY KONKURSU 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki: 

a) w trakcie trwania konkursu dokonać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zakupu 

Produktu OSHEE, o którym mowa w § 1 ust. 5 oraz zachować oryginalny paragon 

potwierdzający zakup tego Produktu; 

b) w trakcie trwania konkursu zrobić zdjęcie z Produktem OSHEE jak najlepiej oddający 

charakter marki OSHEE. 

c) dokonać zgłoszenia do Konkursu poprzez opublikowanie zdjęcia, o którym mowa 

w lit. b) powyżej, na profilu Uczestnika Konkursu na portalu Instagram 

(www.instagram.com) oraz otagowanie go #OSHEEEURO #OSHEE (konieczne łączne 

użycie tylko i wyłącznie tych tagów). 

2. Poprzez publikację zdjęcia zgodnie z § 3 ust. 1 lit. c) dana osoba (dalej: Uczestnik 

Konkursu) dokonuje zgłoszenia do Konkursu oraz akceptuje i podporządkowuje się 

postanowieniom niniejszego Regulaminu. 

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych 

osobowych w zakresie niezbędnym do zaprezentowania Laureata Konkursu, w 

szczególności na stronie internetowej www.oshee.eu/pl/news. 

4. Oryginalny paragon należy zachować przez okres 60 dni od zakończenia Konkursu. 

5. Jeden numer paragonu upoważnia do wysłania jednego zgłoszenia do Konkursu. 

Wykorzystanie kolejny raz tego samego paragonu będzie traktowane jako zgłoszenie 

nieprawidłowe, nie biorące udziału w Konkursie. 

6. Jedna osoba może jednokrotnie wysyłać zgłoszenie do Konkursu OSHEE Football Game 

On 

 

§ 4 

NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

a) za zajęcie każdego z 4 pierwszych (I) miejsc: Apple iPhone 6 16 GB srebrny o wartości 

3199,00 zł. 

Każda nagroda powiększona będzie o nagrodę pieniężną w wysokości 355,4 zł, która 

zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób 

fizycznych od wygranej nagrody i bezpośrednio przez Organizatora odprowadzona do 

właściwego organu podatkowego. 

b) za zajęcie każdego z 10 drugich (II) miejsc: PlayStation 4 500 GB czarna + gra FIFA 16 

o łącznej wartości 1.899,00 zł.  
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Każda nagroda powiększona będzie o nagrodę pieniężną w wysokości 211,0 zł, która 

zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób 

fizycznych od wygranej nagrody i bezpośrednio przez Organizatora odprowadzona do 

właściwego organu podatkowego. 

c) za zajęcie każdego z 5 trzecich (III) miejsc: Apple Watch Sport czarny o wartości 

1699,00 zł.  

Każda nagroda powiększona będzie o nagrodę pieniężną w wysokości 188,8 zł, która 

zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób 

fizycznych od wygranej nagrody i bezpośrednio przez Organizatora odprowadzona do 

właściwego organu podatkowego. 

d) za zajęcie każdego z 50 czwartych (IV) miejsc: roczny zapas produktów OSHEE, tj. 365 

produktów MIX wybranych przez Organizatora o łącznej wartości 1054,9 zł. 

Każda nagroda powiększona będzie o nagrodę pieniężną w wysokości 117,2 zł, która 

zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób 

fizycznych od wygranej nagrody i bezpośrednio przez Organizatora odprowadzona do 

właściwego organu podatkowego. 

2. Laureatów poszczególnych miejsc Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora, składająca się z co najmniej 3 osób. 

3. Biorąc pod uwagę stan na dzień następujący po dniu zakończenia Konkursu Komisja 

Konkursowa dokona wyboru 69 najciekawszych zdjęć spełniających wymagania wskazane 

w § 3 ust. 1 lit. b) oraz opublikowanych i otagowanych na portalu Instagram zgodnie z § 

3 ust. 1 lit c). Kryterium wyboru najlepszych zdjęć będzie oryginalność, poziom 

kreatywności i adekwatność do charakteru marki OSHEE, przy czym oceny są dokonywane 

na podstawie subiektywnych wrażeń Członków Komisji i nie podlegają kwestionowaniu. 

4. Z 69 najlepszych zdjęć Komisja Konkursowa określi, które ze zdjęć zajmą 4 pierwsze, 10 

drugich, 5 trzecich, a które 50 czwartych miejsc w Konkursie. 

5. Uczestnicy Konkursu, których zdjęcia zostaną nagrodzone przez Komisję Konkursową na 

podstawie powyższych postanowień (dalej: Laureaci Konkursu), zostaną poinformowani o 

tym fakcie prywatną wiadomością wysłaną na profil Laureata Konkursu, na którym 

dokonano publikacji zdjęcia na portalu Instagram, w ciągu 10 dni roboczych od dnia 

zakończenia Konkursu. W informacji Organizator wskaże, które miejsce zajęło nagrodzone 

zdjęcie Laureata Konkursu. 

6. Ponadto, w okresie do 10 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu Organizator 

dokona publikacji na stronie internetowej www.oshee.eu/pl/news nagrodzonych zdjęć 

wraz z podaniem pseudonimów ich autorów z portalu Instagram. 

 

§ 5 

TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA NAGRÓD 

1. W terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygranej, o której mowa w § 4 ust. 4, 

Laureat Konkursu jest zobligowany doręczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres 

„OSHEE Polska Sp. z o.o., al. Modrzewiowa 13, 30-224 Kraków” z dopiskiem „Konkurs 

OSHEE Football Game On”, oryginał paragonu potwierdzającego zakup Produktu OSHEE 

wraz z danymi osobowymi (imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr NIP i nr telefonu) oraz z 

pisemnym oświadczeniem o przeniesieniu praw autorskich majątkowych do nagrodzonego 
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zdjęcia zgodnie z § 7 ust. 2 i 3 Regulaminu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla 

pocztowego. W przypadku braku spełnienia przez Laureata Konkursu wymogów 

określonych powyżej, jak również w przypadku braku skutecznego doręczenia 

Organizatorowi przesyłki od Laureata Konkursu w terminie 30 dni od dnia wysłania 

informacji, o której mowa w § 4 ust. 5, uprawnienie Laureata do otrzymania nagrody 

wygasa. 

2. Paragon budzący wątpliwość co do jego oryginalności lub nieczytelny zostaje odrzucony, a 

Laureat, który nadesłał taki dowód traci prawo do nagrody. 

3. Brak oryginału paragonu dyskwalifikuje Laureata Konkursu i powoduje utratę prawa do 

otrzymania nagrody w Konkursie. 

4. W sytuacji odmowy odbioru nagrody, utraty lub wygaśnięcia prawa do nagrody przez 

Laureata Konkursu, nagroda mu przydzielona nie zostanie wydana i pozostaje własnością 

Organizatora. 

5. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 

6. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi w Krakowie, w siedzibie Organizatora. 

Szczegółowe dane: dzień, miejsce, godzina zostaną podane w odrębnej informacji. W 

wyjątkowych przypadkach nagroda może zostać wysłana pocztą lub kurierem na koszt 

Laureata Konkursu. 

7. Laureat nie może żądać wymiany nagrody na inną, ani żądać wymiany nagrody na jej 

równowartość w gotówce. 

8. Laureat nie jest uprawniony do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do 

Organizatora w zakresie wydanej mu nagrody (w szczególności tytułem wad fizycznych 

lub gwarancji jakości) i z chwilą przeniesienia posiadania ustają wszelkie jego 

zobowiązania z tego tytułu. 

 

§ 6 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane Organizatorowi w formie 

pisemnej, w drodze przesyłki listowej poleconej, pod adresem wskazanym w § 5 

ust. 1 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem „Reklamacja konkursowa OSHEE Football 

Game On" w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu 

decyduje data stempla pocztowego. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej 

dokładny adres do korespondencji, numer telefonu oraz powody złożenia reklamacji. 

3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich wpływu. O wynikach 

postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie powiadamia osobę, która wniosła 

reklamację pisemnie na podany przez nią adres do korespondencji. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest – w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 



 
 

 

2002, Nr 101, poz.926.) – Organizator. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik wyraża 

zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie 

danych osobowych wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym 

rozstrzygnięciem Konkursu, w tym w celu doręczenia nagród, przy zachowaniu zasad 

określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2002, Nr101,poz. 926). Podanie danych osobowych jest dobrowolne 

jednak ich brak uniemożliwia udział w Konkursie oraz odbiór nagrody. Uczestnik Konkursu 

może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich 

poprawienia oraz usunięcia. 

2. Z chwilą wpłynięcia zgłoszenia Uczestnika Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do 

przeniesienia w ramach otrzymanej nagrody od Organizatora całość majątkowych praw 

autorskich do zdjęcia zgłoszonego do Konkursu zgodnie z zapisami Regulaminu, a także 

wyrazi zgodę na wprowadzanie przez Organizatora zmian w zdjęciu oraz do 

wykorzystywania wybranych jego części, jeżeli otrzyma jedną z nagród wskazanych w § 4 

ust. 1. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych do zdjęcia dotyczy wszystkich pól 

eksploatacji, w szczególności: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką i w dowolnej formie, w tym w 

szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką 

cyfrową, w tym na płytach CD oraz innych nośnikach informacji; 

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy zarówno w 

całości jak i dowolnie wybranych fragmentów w szczególności w postaci drukowanych 

materiałów prasowych, wszelkiego rodzaju materiałów POS, na reklamach świetlnych, 

w postaci materiałów outdoorowych, jak również w postaci wszelkich treści, w tym 

reklam umieszczonych na opakowaniach Produktów OSHEE Organizatora;  

c) wykorzystywanie we wszelkiego rodzaju prezentacjach, konferencjach prasowych, 

wydarzeniach wszelkiego typu, w punktach sprzedaży; 

d) wprowadzanie do pamięci dowolnej ilości komputerów; 

e) wprowadzane i udostępnianie w sieci Internet, Intranet; 

f) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie w sposób 

umożliwiający każdemu dostęp w czasie i miejscu wybranym przez Organizatora. 

3. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie i 

nieograniczone prawa autorskie do wszystkich przesłanych w Konkursie zdjęć, oraz, że 

zgłaszane do Konkursu zgodnie z § 3 ust. 1 lit. c) zdjęcia nie są obciążone jakimikolwiek 

prawami osób trzecich, a w przypadku wykorzystania wizerunków osób trzecich posiada 

ich zgodę na wykorzystanie ich wizerunków w zakresie umożliwiającym Organizatorowi 

na pełne wykorzystywanie zdjęcia w celach określonych w niniejszym paragrafie. W 

przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi ze 

zdjęciem przekazanymi Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora 

z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie 

roszczenia osób trzecich. 

4. Uczestnik Konkursu zezwala na opublikowanie jego imienia, nazwiska, pseudonimu z 

portalu Instagram, miejscowości zamieszkania jako autora zdjęcia oraz w związku z 



 
 

 

wykorzystaniem zdjęcia na powyżej wskazanych polach eksploatacji, jak również na 

korzystanie ze zdjęcia bez oznaczania go danymi Uczestnika Konkursu. 

5. Wykonanie zobowiązania do przeniesienia autorskich praw majątkowych, o którym 

mowa w ust. 2, następuje albo w chwili doręczenia przez Laureata Konkursu 

oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, albo w chwili wydania nagrody, w zależności 

od tego, które z tych zdarzeń nastąpi szybciej.  

6. W przypadku zdjęć naruszających dobre obyczaje oraz niezgodnych z tematyką 

Konkursu Organizator oraz Komisja mają prawo wykluczenia tych zdjęć z Konkursu bez 

podawania przyczyn, jeśli uznają takie działanie za uzasadnione. 

7. Poprzez dobre obyczaje w zakresie wypowiedzi Organizator rozumie w szczególności 

nieużywanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, czy treści naruszające dobra 

osobiste lub obiektywnie usprawiedliwione uprawnienia osób trzecich. Organizator 

zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika 

Konkursu, w stosunku do którego powziął podejrzenie, iż działa on w sposób sprzeczny z 

zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie lub w sposób naruszający 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

8. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora powyżej, nie 

jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, 

których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o 

grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 4 z 2004 r. , poz. 27 – t.j. z późn. 

zm.). 

9. Wszystkie zdjęcia opublikowane na portalu Instagram, lecz nie spełniające warunków 

niniejszego Regulaminu nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu. 

10. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane 

podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżących po 

stronie Uczestników Konkursu. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do przechowywania dokumentacji prowadzenia 

Konkursu dla celów dowodowych. 

12. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, zaś Uczestnik Konkursu zobowiązuje się 

przed przystąpieniem do Konkursu do zapoznania z niniejszym Regulaminem. 

13. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod 

warunkiem opublikowania zmian na stronie www.oshee.eu/pl/news. 

14. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających 

z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

http://www.oshee.eu/konkursFOOTBALLGAMEON

