
Regulamin akcji promocyjnej 
„Bądź jak MasterChef Junior ” 

 
 

§ 1.  
Definicje 

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu akcji promocyjnej niżej wskazane wyrażenia i 
określenia będą miały następujące znaczenie: 
 
Akcja promocyjna – akcja promocyjna pod nazwą „Bądż jak MasterChef Junior” 
prowadzona w Sklepach Netto w okresie od  27 lutego 2017r. do 23 kwietnia 2017r. 
lub do wyczerpania zapasów Kart i Albumów , w czasie której uczestnicy będą mogli 
zbierać Karty. 
 
Album – album zakupiony przez Klienta, zawiera 80 stron z ciekawostkami, przepisami 
kulinarnymi, grami i łamigłówkami, w albumie znajduje się również pudełko do 
kolekcjonowania kart i plakat. 
 
Produkt – każdy produkt kupiony w Sklepie Netto poza następującymi: 
 

 Wyroby tytoniowe, 

 Alkohol i towary, których nazwa, znak towarowy lub graficzny lub opakowanie jest 
podobne lub tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego, 

 Preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu ustawy o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia, 

 Towary oferowane w Sklepach Netto przez sprzedawców innych niż Organizator, tj. 
sprzedawców na odrębnych stoiskach mięsnych, kioskach ruchu itp. Dla uniknięcia 
wątpliwości wyjaśnia się, że podstawą wydania saszetek z Kartami jest wyłącznie 
paragon Organizatora. 
 
Sklep Netto – sklep należący do sieci sklepów Netto prowadzonej przez Organizatora, 
który wymieniony jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 
Organizator - NETTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motańcu, 
73-108 Motaniec, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 20322, NIP: 852 10 21 463.  
 
Karty – karty wraz z naklejkami znajdujące się w saszetkach wydawanych Klientom, 
przeznaczone do kolekcjonowania i grania. Każda saszetka będzie zawierała 1 Kartę 
i 1 naklejkę. Łączna liczba kart wynosi 48 sztuk naklejek 48 sztuk.  
 
Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks 
cywilny. Osoby nabywające produkty od Organizatora w ramach prowadzonej przez 
siebie działalności gospodarczej nie mogą brać udziału w Akcji promocyjnej.  

 



Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady w akcji promocyjnej dostępny w 
Sklepach Netto oraz na stronie internetowej www.netto.pl.  

 
§ 2.  

Zasady Akcji promocyjnej 
 

1. Akcja promocyjna polega na tym, że Klienci Sklepów Netto na terenie Polski za każde 
wydane 25 PLN (dwadzieścia pięć złotych) na Produkty  otrzymają saszetkę z 1 kartą i 
1 naklejką do kolekcjonowania i grania. 

2. Każda z Kart będzie zawierała informację związane z produktami niezbędnymi 
do kulinarnej przygody, gry oraz pytania quizowe, na które odpowiedzi można znaleźć 
w albumie. 

 
§ 3.  

Nabywanie Albumów i Kart 
 

1. Klient Sklepu Netto ma prawo do otrzymania jednej saszetki zawierającej 1 Kartę i 1 
naklejkę, o ile nabędzie Produkty za kwotę minimum 25 PLN (dwadzieścia pięć złotych). 
Każde następne 25 PLN (dwadzieścia pięć złotych) wydane na Produkty w ramach 
jednych zakupów umożliwia otrzymanie kolejnej saszetki z kartą i naklejką. 

2. Odbiór saszetki następuje w chwili wydania paragonu. 
3. Klient pragnąc otrzymać Karty informuje o tym kasjera przy kasie Sklepu Netto podczas 

płacenia ceny za Produkty.  
4. Kasjer ma obowiązek odjęcia z paragonu wartości towarów, które nie wchodzą w skład 

Produktów zgodnie z definicją Produktu określoną w § 1.  
5. Sumowanie paragonów w celu nabycia saszetki z Kartami nie jest dopuszczalne. 
6. Paragon będący podstawą nabycia Kart winien być w tym celu wykorzystany w chwili 

uiszczania ceny za zakup Produktów, chyba, że w danym dniu zabraknie Kart w Sklepie 
Netto. Wówczas uczestnik ma prawo do wykorzystania paragonu w terminie 
uzgodnionym z kierownikiem Sklepu Netto.  

7. Niezależnie od możliwości nabycia Kart na podstawie przedłożonego paragonu, Klient 
będzie miał prawo do zakupu Kart w cenie 1,99 PLN (jeden złoty 99/100) za jedną 
saszetkę.  

8. Albumy będą dostępne w cenie 12,99 PLN (dwanaście złotych 99/100) w Sklepach 
Netto, w specjalnie wyznaczonych miejscach od dnia 27 lutego 2017 do 23 kwietnia 
2017 r. lub do wyczerpania zapasów.  

9. Wydane Albumy i Karty nie podlegają wymianie na gotówkę lub na Produkty.  
10. Albumy i Karty służą rozrywce i nie stanowią podręczników ani pomocy naukowych.  
11. W czasie trwania Akcji promocyjnej zakazuje się dalszego komercyjnego obrotu 

uzyskanymi podczas Zabawy edukacyjnej albumami oraz Kartami. Zakaz dotyczy 
w szczególności wystawiania Kart i albumów na portalach aukcyjnych. Dopuszczalna 
jest natomiast wymiana kart między uczestnikami Zabawy edukacyjnej.  

 
 
 
 
 

http://www.netto.pl/


§ 4. 
Otrzymanie fartuszka 

1. Konkurs polega na wyklejeniu plakatu umieszczonego w albumie MasterChef Junior 48 
naklejkami z wizerunkami potraw kuchni świata. 

2. Uczestnik, który wyklei wszystkie pola, może zgłosić chęć otrzymania fartuszka z logo 
MCJ poprzez stronę internetową.  

3. Na stronie należy wypełnić dane osobowe i adresowe oraz zaimportować zdjęcie 
plakatu wyklejonego naklejkami. Zaimportowane zdjęcia będą podlegać weryfikacji 
przez Organizatora i na podstawie weryfikacji będzie podejmowana decyzja 
o przekazaniu nagrody. 

4. W przypadku pozytywnej weryfikacji nagroda zostanie przekazana przesyłką kurierską. 
Ilość nagród jest ograniczona (5,000 szt.) i obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

5. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik powinien: 
a. Zakupić album MasterChef Junior, w którym znajduje się plakat z polami do 

wyklejania, 
b. Zebrać wymaganą ilość 48 różnych naklejek i wkleić każdą z naklejek 

w oznakowanych miejscach na plakacie, 
c. Podpisać plakat imieniem i nazwiskiem oraz datą 
d. Zgłosić chęć otrzymania fartuszka poprzez uzupełnienie formularza na stronie 

www.masterchefjunior-netto.pl i zaimportowanie zdjęcia plakatu wyklejonego 
wszystkimi naklejkami. 

6. Organizator zweryfikuje poprawność zaimportowanego zdjęcia. W przypadku 
pozytywnej weryfikacji prześle fartuszek na adres wskazany w zgłoszeniu, w ciągu 30 
dni od daty zgłoszenia 

 

§ 5. 
Reklamacje 

 
1. Organizator nie gwarantuje, że każdy uczestnik Akcji promocyjnej skompletuje w czasie 

Akcji promocyjnej wszystkie Karty z uwagi na losowe rozmieszczenie Kart w saszetkach, 
na które Organizator nie ma wpływu. 

2. Każdy uczestnik Akcji promocyjnej ma prawo do wniesienia reklamacji w przypadku 
stwierdzenia, że Akcja promocyjna odbywa się z naruszeniem Regulaminu.  

3. Reklamacja winna być wniesiona na piśmie najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2017r.  Za 
datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce 
zawierającej reklamację. Organizator ma prawo do odrzucenia reklamacji wniesionej 
po terminie. 

4. Reklamacje winny być składane na adres: Netto Sp. z o.o., Motaniec 30, 73 – 108 
Motaniec z dopiskiem „Akcja promocyjna Bądź jak MasterChef Junior”.  

5. Reklamacja winna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego oraz jego adres, żądanie 
i jego uzasadnienie.  

6. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni. W przypadku 
powtarzających się reklamacji dotyczących tego samego żądania, Organizator ma 
prawo do udzielenia odpowiedzi na stronie internetowej, po anonimizacji danych 
osobowych osób, które złożyły reklamacje o podobnej treści lub żądaniu.  

 
§ 6. 

http://www.masterchefjunior-netto.pl/


Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin podlega prawu polskiemu.  
2. Netto zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w trakcie trwania Akcji 

promocyjnej. Zmieniony Regulamin zostanie zostanie opublikowany na stronie 
internetowej www.netto.pl na 7 dni przed wejściem w życie zmienionej części 
Regulaminu.  

 
 
 


