REGULAMIN KONKURSU „ ZDROWY WYBÓ R”
Niniejszy regulamin [dalej: „Regulamin”] określa zasady przeprowadzenia przez Netto Spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motańcu, Motaniec 30, 73-108 Kobylanka,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w
Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000020322, NIP: 8521021463, REGON: 810766672, wysokość kapitału zakładowego:
500.000.000,00 zł [dalej: „Netto” lub „Organizator”] konkursu pn. „Zdrowy Wybór” [dalej:
„Konkurs”].
§1
Okres i Miejsce Konkursu
1. Konkurs obowiązywać będzie od dnia 09.01.2017 r. do dnia 28.02.2017 r. [dalej: „Okres
Konkursu”].
2. Konkurs obowiązywać będzie we wszystkich sklepach Netto na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej [dalej: „Miejsce Konkursu”].
§2
Zasady Konkursu
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych [dalej: „Osoba Uprawniona”].
2. Chcąc wziąć udział w Konkursie, Osoba Uprawniona w Okresie Konkursu i w Miejscu
Konkursu [dalej: „Uczestnik”]:
a. zakupi produkty z Półki Zdrowia lub Półki sport&active za co najmniej 25,00 zł
(słownie: dwadzieścia pięć złotych, 00/100) [dalej: „Zakupy”];
b. stworzy przepis kulinarny zakładający przygotowanie zdrowego dania [dalej:
„Przepis”] w jednej z kategorii: śniadanie, II śniadanie, obiad, deser lub
kolację,
c. prześle na adres e-mailowy: zdrowywybór@netto.pl Przepis wraz ze zdjęciem
przewidzianego Przepisem posiłku oraz paragonem dokumentującym uiszczenie
kwoty za Zakupy [dalej: „Zgłoszenie”].
§3
Prawa autorskie
1. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone
prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych (w szczególności Przepisu i zdjęcia),
które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są
wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz oświadcza, że
uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na dodanie zdjęcia do Konkursu i
korzystanie z prac konkursowych.
2. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa w ustępie poprzedzającym okazały się
niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym Uczestnik, który nadesłał Zgłoszenie, w
przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą
odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione
przez Organizatora szkody. Uczestnik w sytuacji wskazanej w zdaniu poprzednim podlega
dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez
Organizatora nagrody.
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3. Uczestnik oświadcza, że udziela nieodpłatnej licencji obejmującej wielokrotne
(nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak
i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (Przepisu, zdjęcia) przez
Organizatora oraz podmioty powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób
pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na
wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym
fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach,
niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby
nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego
lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach,
mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla
potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego
zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
d. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji,
oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i
zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie
audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu;
nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy
pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem
satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za
pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i
odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w
środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w dowolnym – elektronicznym,
cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.
4. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie
nabytych praw do ww. pracy konkursowej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych
powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub
potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i
równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w
tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub
skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie
pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz
DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu.
5. Uczestnik wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do Konkursu była
wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora
wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji,
poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów,
skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych,
ortograficznych i językowych, itp. Zgłoszenia niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie
będą brały udziału w Konkursie.
§4
Nagrody
1. Zgłoszenia będą oceniane przez jury w skład, którego wejdą przedstawiciele Organizatora.
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2. Wśród Uczestników jury wyłoni laureatów Konkursu biorąc pod uwagę wymogi określone
w Regulaminie, w tym oryginalność, wyjątkowość, kreatywność, ciekawość oraz poprawność
merytoryczną pracy konkursowej. Laureaci zostaną wyłonieni do 10.03. 2017 r.
3. Nagrodami w Konkursie są:[dalej: „Nagroda”]:
20× pobyt w wyjątkowym SPA w Polsce pod opieką dietetyka i trenera personalnego
oraz mnóstwem zdrowych atrakcji
10× orbitrek magnetyczny + zestaw produktów z półki zdrowia
10× sokowirówka + zestaw produktów z półki zdrowia
10× blender kielichowy + zestaw produktów z półki zdrowia
10× parowar + zestaw produktów z półki zdrowia
50× bon 100 zł do Netto + zestaw produktów z półki zdrowia
4. Warunkiem otrzymania nagród jest spełnienie przez Uczestnika wszystkich postanowień
Regulaminu.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

§5
Odbiór nagrody
Imię i nazwisko i/lub nick zwycięzcy może zostać opublikowane na stronie internetowej
www.netto.pl [dalej: „Strona Internetowa”], w szczególności dostępnym na Stronie
Internetowej „Ebooku Pełnym Zdrowia”, na co Uczestnik wyraża zgodę.
Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
Uczestnik nie może przenieść prawa do odbioru przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie,
chyba, że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.
W celu wysyłki Nagrody Uczestnik zobowiązany jest podać imię, nazwisko, pełny adres oraz
nr telefonu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych
przez Uczestnika, za zmianę miejsca pobytu uczestnika w czasie trwania Konkursu lub
zmianę innych danych osobistych, który zostały zamieszczone w e-mailu, a które
uniemożliwiają odszukanie uczestnika w celu wydania mu Nagrody.
Wysyłka nagród, nastąpi w terminie 15 dni od dnia otrzymania pełnych danych do wysłania
nagrody. W przypadku nie odebrania przez Uczestnika nagrody w terminie 30 dni od jej
pierwotnego wysłania, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
§6
Postanowienia końcowe

1. Regulamin, a także informacje dotyczące Konkursu zostaną opublikowane na Stronie
Internetowej.
2. Netto zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, z
tym jednak zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawiać Uczestnika jego praw już
nabytych na podstawie Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Organizator
poinformuje Uczestników na Stronie Internetowej co najmniej na 2 dni przed
wprowadzeniem zmian.
3. Wszystkie treści zawarte w materiałach dotyczących Konkursu, w tym reklamowopromocyjnych, innych niż Regulamin mają jedynie charakter informacyjny i niewiążący
Netto.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
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