
Regulamin konkursu "Wygraj z Colgate Palmolive" 
 
 

1. Postanowienia ogólne 
 

1.1. Organizatorem konkursu "Wygraj z Colgate Palmolive " (zwanego dalej: "Konkursem") jest Paweł 
Wierzbicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „INNOVA Paweł Wierzbicki” z siedzibą 
w Warszawie, ulica Rakowiecka 36, kod pocztowy 02-532, NIP: 773-12-97-538, REGON: 
592283686, działający w związku z organizacją Konkursu pod marką „Agencja Marketingowa PT 
CONCEPT”, zwany dalej „Organizatorem”. 

 
1.2. Organizator dokonuje czynności związanych z organizacją Konkursu na zlecenie COLGATE-

PALMOLIVE (POLAND) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. 
Wybrzeże Gdyńskie 6D, kod pocztowy 01-531, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem 0000035014, o kapitale zakładowym 21.003.506,00 PLN, numer 
NIP: 118-000-67-59, numer REGON: 011518116 zwany dalej „Fundatorem”.  

 
1.3. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony we wszystkich placówkach handlowych sieci 

Selgros Cash & Carry (zwanej dalej: "Selgros") należących do Transgourmet Polska Sp. z o.o. z 
siedzibą w Poznaniu.  

 
1.4. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od godziny 00:00 dnia 25.10.2016 roku do godziny 

23:59:59 dnia 07.11.2016 roku (dalej, jako: „Czas Trwania Konkursu”).  
 

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 
 

2.1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów SELGROS. Poprzez określenie „Klient SELGROS” 
rozumie się podmiot zarejestrowany w bazie klientów prowadzonej przez sieć Selgros, dla którego 
została wydana imienna karta, którą posłużono się przy udziale w Konkursie (tj. przy zakupach 
Produktów Promocyjnych) (dalej: Uczestnik). Dane osoby, która zgłasza swój udział w Konkursie 
we własnym imieniu muszą widnieć na karcie uprawniającej do dokonywania zakupów w 
sklepach sieci „Selgros Cash&Carry”. 

 
2.2. Uczestnikiem Konkursu nie może być: 

 
a) pracownik, współpracownik, członek władz lub pełnomocnik Organizatora; 
 
b) pracownik, współpracownik, członek władz lub pełnomocnik Colgate-Palmolive 
(Poland) Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie;  
 
c) pracownik, współpracownik, członek władz lub pełnomocnik Selgros;  
 
d) inna osoba, która brała udział w organizacji Konkursu, w szczególności członek Komisji 
Konkursowej; 
 
e) osoby bliskie osób wymienionych powyżej pod lit. a)-d), przy czym przez osobę bliską 
rozumie się osobę będącą wobec jednej z wyżej wymienionych osób małżonkiem, 
wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w 
stosunku przysposobienia lub jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym 
pożyciu; 
 
f) osoba towarzysząca posiadaczowi karty Klienta Selgros podczas zakupów w placówkach 
handlowych Selgros nie posiadająca oddzielnej karty Klienta Selgros i nie dokonująca w 



tym samym czasie oddzielnych zakupów w sieci Selgros . 
 

2.3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 
 

a) jednorazowe dokonanie zakupu dowolnego produktu lub produktów marek: Colgate, 
Palmolive, Ajax, Lady Speed Stick, Protex za kwotę nie mniejszą niż 60 złotych netto w 
placówkach handlowych sieci Selgros.; 
 
b) zachowanie dowodu zakupu produktów, o których mowa powyżej; 
 
c) udzielenie kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe o treści: Czym jest dla ciebie 
odjazdowa czystość?; 
 
d) wysłanie wiadomości SMS pod numer 7157 wpisując w treści, po słowie COLGATE, 
numer dowodu zakupu oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. Maksymalna długość 
sms-a to 160 znaków wraz ze słowem COLGATE i numerem dowodu zakupu oraz ze 
spacjami i znakami interpunkcyjnymi, bez polskich liter. W przypadku przekroczenia 
długości odpowiedzi, część odpowiedzi niemieszcząca się w długości jednej wiadomości 
SMS zostanie pominięta.  

 
2.4. Koszt wiadomości SMS, o której mowa w punkcie 2.3. lit. d) wynosi 1 zł netto + 23% VAT (1,23 zł 

z VAT). Zgłoszenia wysłane w formie wiadomości SMS za pośrednictwem Internetu nie będą brały 
udziału w Konkursie. 

 
2.5. Przyjęcie zgłoszenia do udziału w Konkursie wysłanego w Czasie Trwania Konkursu zostanie 

potwierdzone bezpłatnym dla Uczestnika SMS-em zwrotnym. 
 

2.6. Zgłoszenia zarejestrowane przez system teleinformatyczny poza Czasem Trwania Konkursu nie 
wezmą udziału w Konkursie, o czym nadawcy takich zgłoszeń zostaną poinformowani bezpłatnymi 
dla Uczestników SMS-ami zwrotnymi.  

 
2.7. Zarówno dokonanie zakupu produktów objętych Konkursem (pkt 2.3. lit. a), jak też wysłanie 

odpowiedzi na pytanie konkursowe poprzez wiadomość SMS (pkt 2.3. lit. d ), nastąpić musi w 
Czasie Trwania Konkursu. Ponadto, data i godzina zakupu produktów objętych Konkursem 
umieszczona na paragonie fiskalnym potwierdzających zakup musi być wcześniejsza aniżeli data i 
godzina wysłania wiadomości SMS. W przypadku przedłożenia przez Uczestnika Konkursu faktury 
VAT dokumentującej dokonanie zakupu Produktów Promocyjnych data zgłoszenia udziału w 
Konkursie musi być późniejsza niż data wskazana na fakturze VAT. 

 
2.8. Uczestnik Konkursu może wielokrotnie udzielać odpowiedzi na pytanie konkursowe, z tym 

zastrzeżeniem, że każda z odpowiedzi zostanie wysłana w formie odrębnej wiadomości SMS, a 
ponadto w odniesieniu do każdej z udzielonych odpowiedzi na pytanie konkursowe spełnione 
zostaną wszystkie przewidziane niniejszym regulaminem warunki uczestnictwa w Konkursie. 
Powyższy wymóg oznacza w szczególności obowiązek posiadania paragonu fiskalnego lub faktury 
VAT potwierdzających zakup produktów objętych Konkursem na kwotę stanowiącą odpowiednią 
wielokrotność kwoty 60 PLN netto. Każdy wysłany sms traktowany jest, jako odrębne zgłoszenie.  

 
 

 
3. Przebieg Konkursu 

 
3.1. Aby zapewnić prawidłową organizację i przebieg Konkursu, jak również w celu dokonania oceny 

prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru zwycięskiej odpowiedzi na pytanie 
konkursowe, Organizator powoła trzyosobową „Komisję Konkursową”. 



 
3.2. Komisja Konkursowa najpóźniej do 16.11.2016 r. dokona wyboru jednego zwycięskiego hasła 

konkursowego oraz 50 wyróżnionych haseł, kierując się przy wyborze kryterium pomysłowości, 
oryginalności i kreatywności. Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządzony zostanie protokół. 
Wszystkie 51 haseł zostanie umieszczonych na liście zwycięskich haseł w kolejności od hasła 
najlepszego. 

 
3.3. Uczestnik, który nadesłał zwycięskie zgłoszenie, zostanie powiadomiony o dokonanym przez 

Komisję Konkursową wyborze telefonicznie (pod numerem telefonu, z którego dokonano 
zgłoszenia do udziału w Konkursie). Powiadomienie telefoniczne uważa się za niemożliwe, jeżeli 
pomimo podjęcia trzech prób połączenia, o różnych porach dnia, zachodzi jedna z poniższych 
sytuacji: 

 
a) włącza się automatyczna sekretarka, 
 
b) Uczestnik jest nieobecny pod numerem telefonu, z którego wysłano zgłoszenie do 
udziału w Konkursie,  
 
c) występuje sygnał „nie ma takiego numeru” lub podobne komunikaty techniczne będące 
przeszkodą w uzyskaniu połączenia,  
 
d) nikt nie odebrał telefonu.  
 

3.4. Jeżeli powiadomienie telefoniczne, o którym mowa w powyżej, okaże się niemożliwe, za hasło 
zwycięskie Komisja Konkursowa uzna kolejne hasło znajdujące się na liście, o której mowa w pkt. 
3.2. Regulaminu. Proces weryfikacji Uczestnika zostanie przeprowadzony zgodnie z 
postanowieniami pkt. 3.3 niniejszego Regulaminu.  
 

3.5. Warunkiem przyznania nagrody w Konkursie jest przesłanie poniższych dokumentów na adres 
siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania telefonicznej 
informacji o wygranej (decyduje data stempla pocztowego): 

 
a) paragonu fiskalnego lub faktury VAT, o których mowa w punkcie 2.3. lit. b), a w razie 
zgłoszenia do konkursu większej zgłoszeń konkursowych z tego samego numeru telefonu 
– paragonu lub paragonów (odpowiednio faktury VAT lub faktur VAT) na kwotę stanowiącą 
odpowiednią wielokrotność kwoty 60 złotych netto, zgodnie z wymogiem z punktu 2.3 lit. 
a) regulaminu; 
 
b) informacji zawierającej dane osobowe Uczestnika, tj. imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na 
zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jedn. w Dz. U. 2016 r., Nr 0, poz. 922) dla celów organizacji Konkursu 
oraz wydania przyznanej nagrody, 
 
c) oświadczenia o spełnianiu przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Konkursie, o 
których mowa w punktach 2.1. oraz 2.2. niniejszego regulaminu, 
 
d) podanie numeru karty Klienta Selgros, przy użyciu, której dokonano zakupu produktów 
objętych Konkursem. 

 
3.6. W zakresie Uczestników wytypowanych do Nagród II stopnia procedurę określoną w punktach 

powyższych stosuje się odpowiednio. 
 

3.7. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. W przypadku wytypowania jednego 



Uczestnika do nagród rożnych stopni przyznana zostanie mu wyłącznie nagroda wyższego 
stopnia.  

 
3.8. Nagrody nierozdysponowane w niniejszym konkursie przepadają na rzecz Fundatora.  

 
 

3.9. Imię i pierwsza litera nazwiska zwycięzcy Konkursu zostaną opublikowane na stronach 
www.wygrajusmiech.pl i www.selgros24.pl w terminie 7 dni od zakończenia okresu weryfikacji 
prawa Uczestnika do Nagrody Głównej.  

 
3.10. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Colgate – Palmolive (Poland) 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D. Przetwarzanie danych 
osobowych udostępnionych przez Uczestnika odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. w Dz. U. 2016 r., Nr 
0, poz. 922) . Powyższe dane przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji Konkursu oraz 
wydania przyznanej nagrody, po czym zostaną usunięte, o ile przepisy prawa nie stanowią 
inaczej. Uczestnik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
Organizatora, może w każdym czasie uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i zażądać ich 
poprawienia, zmiany lub usunięcia bez podania przyczyny.  

 
 

4. Nagrody 
 

4.1. Nagrodą główną w Konkursie jest samochód osobowy marki Ford Transit Courier Van Trend 1.0 
Ecoboost / 100KM (Euro 6) o wartości 53 382 złotych brutto wraz z nagrodą dodatkową w 
wysokości 5 872,02 złotych brutto. Szczegółowy opis Nagrody Głównej znajduje się w załączniku 
nr 1 do niniejszego regulaminu.  

 
4.2. Nagrodami II stopnia przyznawanymi za hasła wyróżnione w Konkursie jest 50 zestawów 

produktów marki COLGATE-PALMOLIVE o wartości 61,65 złotych brutto każdy. 
 

4.3. Nagrody II stopnia zostaną przyznane 50 uczestnikom, którzy zgłosili do Konkursu wyróżnione 
hasła.  
 
 

4.4. Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 62 336,52 złote. 
 

4.5. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 
W przypadku osób fizycznych organizator, jako płatnik powyższego podatku, przed wydaniem 
zwycięzcy nagrody głównej odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego równowartość 
należnego zryczałtowanego podatku dochodowego.   

 
4.6. Wydanie nagrody głównej nastąpi po zweryfikowaniu prawa Uczestnika do Nagrody Głównej. O 

miejscu wydania nagrody głównej zwycięzca Konkursu powiadomiony zostanie, co najmniej na 7 
dni przed datą przekazania nagrody.  

 
4.7. Wydanie nagród II stopnia nastąpi po zweryfikowaniu prawa Uczestnika do nagrody II stopnia. 

Wydanie nagród nastąpi poprzez ich wysłanie drogą pocztową na adres zamieszkania podany 
przez Uczestnika.  
 

4.8. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, do 
otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na 
osoby trzecie.  

 



5. Postępowanie reklamacyjne 
 

5.1. Reklamacje w związku z organizacją i przebiegiem Konkursu można zgłaszać do Organizatora. 
Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby Organizatora wskazany w punkcie 1.1. 
regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ptconcept.pl, jak 
również ustnie w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w punkcie 1.1. regulaminu.  

 
5.2. Reklamacje zgłoszone w powyższym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa.  

O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie na podany 
przez niego adres korespondencyjny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.   

 
5.3. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Uczestnik ma też 

prawo dochodzenia swych roszczeń bezpośrednio na drodze sądowej, bez konieczności 
inicjowania wcześniej postępowania reklamacyjnego w trybie przewidzianym niniejszym 
regulaminem. 

 
 

6. Postanowienia końcowe 
 

6.1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na www.wygrajusmiech.pl i 
www.selgros24.pl. 

 
6.2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 
 
6.3. Transgourmet Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść regulaminu, obsługę 

konkursu, przyznawanie i wydanie nagród oraz przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji 
Uczestników. 
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu Konkursu „Wygraj z Colgate Palmolive” 

 
 

Wykaz nagród wraz ze specyfikacja techniczną: 

 

1. Nagroda główna – 1 sztuka 

 

Nagrodą główną w Konkursie jest samochód osobowy marki Ford Transit Courier Van Trend 1.0 

Ecoboost / 100KM (Euro 6) o wartości 53 382 złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta 

osiemdziesiąt dwa ) brutto. 

 

Specyfikacja techniczna samochodu: 

 

Model:  

Transit Courier Van Trend 1.0 Ecoboost / 100KM (Euro 6)  

Wyposażenie (wybrane elementy):  

Elektryczny układ wspomagania kierownicy (EPAS)  

System ABS z układem EBD  

Układ stabilizacji toru jazdy (ESC)  

Wspomaganie nagłego hamowania (EBA)  

System wspomagania ruszania pod górę (HSA)  

Poduszka powietrzna kierowcy  

Klimatyzacja manualna  

Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem  

Szyby przednie regulowane elektrycznie  

Elektr. reg. i podgrzewane lusterka boczne  

Radio MyConnection AM/FM z BTŸ  

Immobiliser  

Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach  

Szerokie listwy boczne  

Konsola podsufitowa  
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Obręcze stalowe 6 x 15" z oponami 195/60R15  

Bezkorkowy system Ford Easy Fuel  

Przednie lampy przeciwmgielne  

Koło zapasowe - pełnowymiarowe  

Skórzana kierownica 

Tylne drzwi dzielone asymetrycznie 

Drzwi boczne przesuwne prawe 

Przegroda stalowa bez okna 

Pakiet foteli 9 (fotel pasażera z reg. w 2-ch kierunkach, szuflada pod siedzeniem)  

Wykładzina podłogi – w przedziale ładunkowym - gumowa  

Lakier metallic srebrny (MOONDUST SILVER) albo ciemnoszary (MAGNETIC) 

 

 

2. Nagrody II- go stopnia – 50 sztuk 

  

Nagrodami II-go stopnia w Konkursie jest 50 zestawów produktów marki COLGATE-PALMOLIVE o 

wartości 61,65 złotych (sześćdziesiąt jeden złotych 65/100) brutto każdy.  

 

  

 


