
Regulamin konkursu promocyjnego dla Klientów Selgros 
„Konkurs Walentynkowy” 

 
Nazwa Konkursu  

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Konkurs Walentynkowy” (dalej: "Konkurs").  
 

Organizator Konkursu  

2. Organizatorem konkursu "Konkurs Walentynkowy” (dalej: "Konkurs") jest spółka Karlsbad Sp. z o.o. z 
siedzibą przy ul. Wolbromskiej 38, 03-680 Warszawa; wpisana do Rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000140411, wysokość kapitału zakładowego: 100 
000,00 zł, NIP 118-16-62-282 (dalej: „Organizator”).  

 
Terminy i zasięg Konkursu  

3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie hal sprzedaży Selgros, 
których dokładna lista stanowi Załącznik nr 1 (dalej: „Hala Selgros”, „Hale Selgros” "Hala", "Hale") 

4. Konkurs trwa od dnia 08.02.2018 r. do dnia 10.03.2018 r. (ostateczny termin  wydania nagród). 

5. Sprzedaż promocyjna w ramach konkursu trwa od dnia 08.02.2018 r. do dnia 21.02.2018 r. 

6. Możliwość zgłoszenia udziału w konkursie trwa od dnia 08.02.2018 r. godz.00.01 do dnia 21.02.2018 r. 
godz.23.59.  

 
Produkty objęte Sprzedażą promocyjną w ramach Konkursu 

7. Sprzedażą promocyjną w ramach Konkursu objęte są, sprzedawane w Halach Selgros objętych 
niniejszym Konkursem produkty następujących marek: Gillette, Blend-a-med, Oral B, Old Spice, Head 
& Shoulders, Pantene, Always, Naturella; Discreet; Tampax (dalej: „Produkty”, "Produkty 
promocyjne")  

 

Uczestnicy Konkursu 

8. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów Selgros nabywców Produktów promocyjnych 
wymienionych w pkt. 7  powyżej, którzy spełnią wymogi regulaminu: 

a) pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

b) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

c) osób prawnych,                                    

( dalej: „Uczestnik”, „Uczestnik Konkursu”). 

9. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem 
niniejszego Konkursu. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja treści Regulaminu.  

10. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Selgros i pracownicy Organizatora Konkursu, przy 
czym zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni udział przy realizacji Konkursu oraz tych, 
które pracowały nad projektem i wdrożeniem Konkursu.  



 

Dane osobowe 

11. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu. Dane osobowe Uczestników 
Konkursu, są przetwarzane przez Karlsbad Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie (kod pocztowy 03-680), ul. 
Wolbromska 38, wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu, jego realizacji i wydania 
nagród zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. 
U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb 
przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu 
do treści swoich danych oraz ich poprawiania.   

 

Nagrody w Konkursie  

12.  Dla Uczestników Konkursu przewidziano łącznie 6 równorzędnych nagród (dalej: „Nagrody”), każda  
nagroda w postaci Karnetu jubilerskiego APART o wartości 500 PLN brutto wraz z nagrodą pieniężną o 
wartości 56 PLN brutto przeznaczoną na refundację podatku od nagrody. Łączna wartość każdej nagrody 
wynosi 556 PLN brutto. 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

13. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki:  
a) w okresie 8-21.02.2018 r. dokonać jednorazowego zakupu udokumentowanego 1 (jednym) 

dowodem zakupu produktów objętych promocją o łącznej wartości przynajmniej 120 PLN netto,   
b) dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie, spełniającego warunki określone w pkt. 14 

poniżej (dalej: "Prawidłowe zgłoszenie w Konkursie"), 
c) zachować do dnia zakończenia konkursu oryginalny dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego 

lub faktury (dalej: "Dowód zakupu", „Paragon”, „Faktura”). 
d) wykonać inne czynności wskazane w niniejszym Regulaminie, a niewskazane w lit. a) – c) powyżej. 

 
Prawidłowe zgłoszenie w Konkursie  

14. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie (dalej: "Zgłoszenie"), dla swej ważności i skuteczności 
wymaga, po uprzednim dokonaniu zakupu, o którym mowa w pkt. 13 a: 

a) Przesłania wiadomości tekstowej SMS o treści: Selgros, adres hali wraz z nazwą miejscowości i ulicy, 
przy której znajduje się Hala Selgros, w której dokonano zakupu promocyjnego, numerem dowodu 
zakupu upoważniającym do wzięcia udziału w konkursie oraz dokończeniem zdania: Walentynki to 
dla mnie … Poszczególne dane w treści SMS-a muszą być oddzielone kropką lub przecinkiem. Przykład 
poprawnej składni Smsa: Selgros. , Marsa,123123, kolejna okazja do okazania miłości! 

b) Zgłoszenie musi być wysłane w okresie od godz. 00:01 dnia 06.02.2018 r. do godz. 23:59 dnia 
19.02.2018 r. Zgłoszenie uczestnictwa może zostać dokonane z zachowaniem powyższych terminów, 
jednakże, dla uznania go za ważne w procesie weryfikacji, może nastąpić wyłącznie po nabyciu 
Produktu. 

c) Przesłane Zgłoszenie zostanie potwierdzone SMS-em zwrotnym na numer telefonu, z którego zostało 
ono wysłane bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia. 

d) SMS należy przesłać na numer 7057. Koszt przesłania SMS wynosi 0,50 zł netto (0,62 zł z VAT) 
niezależnie od operatora. Opłata w wysokości 0,62 zł brutto zostanie pobrana niezależnie od tego, czy 
zgłoszenie udziału w Konkursie będzie prawidłowe. 

e) Treść SMS-a zgłoszeniowego nie powinna przekraczać 480 znaków (3 standardowe Smsy), przy czym 
opłata w wysokości 0,62 zł będzie pobierana za każde rozpoczęte 160 znaków. Przykład: opłata za 
Zgłoszenie składające się ze 170 znaków będzie wynosiła 1,24 zł (2 x 0,62 zł) 



f) W konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia SMS nie spełniające warunków określonych powyżej 
oraz wysłane inaczej niż z telefonu komórkowego. 

Zasady konkursu 

15. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie wiele razy, z zastrzeżeniem, że jeden dowód 
zakupu (bez względu na liczbę i wartość zakupionych produktów objętych niniejszą promocją) może 
być przypisany tylko do jednego Zgłoszenia.  

16. W przypadku, gdy numer dowodu zakupu podany w Zgłoszeniu i przypisany do danej Hali biorącej 
udział w konkursie będzie zgłoszony więcej niż jeden raz, Komisja weźmie pod uwagę tylko pierwsze 
Zgłoszenie z tym numerem, niezależnie, czy Zgłoszenia były wysłane z jednego numeru telefonu, czy z 
różnych numerów.   

17. Każdy z Uczestników może odebrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.  

18. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż: 

a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych w Zgłoszeniu haseł, 
(dalej: „Hasła”) nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów 
prawa 

b) W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne 
publikowanie nagrodzonych haseł (z prawem sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych oraz 
opublikowanie jego imienia i miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych 
związanych z Konkursem, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i 
marketingowych. 

19. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła Komisję 
Konkursową, w skład której wejdą 3 osoby: Beata Brzezek – Przewodnicząca Komisji, Anna 
Smolewska- Członek Komisji, Aneta Jaszczuk- Członek Komisji (dalej: „Komisja”).  

20. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja Konkursowa w trakcie niepublicznych obrad Komisji 
Konkursowej do dnia 26.02.2018 r., w siedzibie Organizatora Konkursu.  

21. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Zgłoszenia, w szczególności w 
następujących przypadkach: 

a) zawarcia w Zgłoszeniu treści obraźliwych i wulgaryzmów, treści politycznych, 
propagandowych, religijnych lub sprzecznych z prawem, 

b) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw 
autorskich, 

c) gdy Uczestnik nie posiada w pełni praw autorskich do Zgłoszenia 
d) w przypadku stwierdzenia, że jego Zgłoszenie nie spełnia któregokolwiek z warunków 

określonych w Regulaminie.  
 

Weryfikacja prawa do nagrody 

22. W ciągu 5 dni roboczych od wyłonienia Laureatów przedstawiciel Organizatora skontaktuje się z 
każdym Uczestnikiem oznaczonym jako "Laureat" na numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia 
SMS. Uczestnicy w rozmowie telefonicznej zostaną powiadomieni o wyniku obrad Komisji i 
procedurze weryfikacji prawa do nagrody. Rozmowy mogą być nagrywane na analogowym lub 
cyfrowym nośniku informacji w celach dowodowych, o czym Uczestnik zostanie powiadomiony na 
początku rozmowy 

23. Organizator podejmie pięć prób połączenia telefonicznego z Uczestnikiem. Przez nieudaną próbę 
połączenia z Uczestnikiem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, 
włączenie się poczty głosowej lub automatycznej sekretarki albo faxu, brak możliwości połączenia z 
użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny). 



24. Podczas rozmowy telefonicznej Uczestnik zostanie poproszony o potwierdzenie faktu uczestnictwa w 
Konkursie, spełnienia kryteriów uczestnictwa w Konkursie, a następnie o podanie swojego imienia, 
nazwiska i adresu pocztowego oraz poinformowany o konieczności przesłania Organizatorowi w ciągu 
3 dni roboczych od daty przeprowadzonej rozmowy kopii dowodu zakupu potwierdzającego 
zakupienie Produktów objętych konkursem z datą i godziną zakupu wcześniejszą niż data i godzina 
przesłania Zgłoszenia oraz numerem dowodu zakupu  zgodnym z numerem dowodu zakupu  
wpisanym w treści Zgłoszenia. Kopię dowodu zakupu (skan lub zdjęcie) należy przesłać na adres 
mailowy konkurs@karlsbad.pl albo dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora. W treści maila 
należy wpisać imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres do wysyłki nagrody, jeżeli jest inny niż adres 
zamieszkania Laureata oraz dopisek w temacie wiadomości: Konkurs Walentynkowy Selgros.  

25. Organizator ma prawo weryfikacji w dowolnym momencie trwania Konkursu poprawności 
dokonanego przez Uczestnika Zgłoszenia. W tym celu Organizator w czasie rozmowy telefonicznej 
może zobowiązać Uczestnika do przesłania w ciągu 3 dni roboczych od dnia rozmowy oryginału 
dowodu zakupu Produktu (do wglądu). Tylko pozytywna weryfikacja przesłanego dowodu zakupu da 
Uczestnikowi prawo odbioru Nagrody w Konkursie. 

26. Uczestnik Konkursu, którego zgłoszenie zostało wybrane, utraci prawo do otrzymania nagrody, jeżeli: 

a) nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, lub 

b) w toku weryfikacji okaże się, że Uczestnikowi została uprzednio przyznana nagroda – w myśl 
zapisów Regulaminu Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie, lub 

c) podczas rozmowy z przedstawicielem Organizatora odmówi podania swoich danych koniecznych 
do przesłania nagrody lub 

d) podczas rozmowy z przedstawicielem Organizatora zaprzeczy swojemu uczestnictwu w Konkursie 
lub 

e) podczas rozmowy z przedstawicielem Organizatora zaprzeczy posiadaniu przez siebie 
odpowiedniego dowodu zakupu lub 

f) podczas rozmowy z przedstawicielem Organizatora zaprzeczy spełnianiu przez siebie warunków 
określonych Regulaminie lub 

g) Organizatorowi nie uda się z nim połączyć telefonicznie w trybie przewidzianym w pkt. 22, 23 
niniejszego Regulaminu lub 

h) przesłany dowód zakupu będzie nieczytelny, podrobiony, uszkodzony w sposób uniemożliwiający 
jego odczytanie lub 

i) przesłany dowód zakupu będzie poświadczał datę lub godzinę późniejszą niż data i godzina 
wysłania SMS, lub 

j) przesłany dowód zakupu nie będzie poświadczał zakupu produktów objętych Konkursem lub 

k) przesłany dowód zakupu będzie posiadał inny numer niż numer wpisany w treści Zgłoszenia, lub 

l) przesłany dowód zakupu będzie poświadczał zakup poza okresem Sprzedaży promocyjnej 
określonej w pkt. 5 Regulaminu lub 

m) Hala będąca wystawcą dowodu zakupu nie będzie należała do Hal uczestniczących w Konkursie   

27. Nagrody w Konkursie zostaną przekazane Laureatom najpóźniej w terminie do dnia 10.03.2018 r. na 
koszt Organizatora, na adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazany przez Laureata. 
Warunkiem wydania Nagrody jest podpisanie potwierdzenia przekazania nagrody. 

28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata niewłaściwych lub 
nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub 
opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród przyznanych w Konkursie.  

mailto:konkurs@karlsbad.pl


29. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi: 

a) Przychód uzyskany przez osoby fizyczne z tytułu Nagród uzyskanych w ramach Konkursu podlega 
opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem podatku wymienionego w pkt. 29 
lit. a jest Organizator. Przed wydaniem nagrody Organizator pobierze od każdego zwycięzcy 
nagrody kwotę podatku i odprowadzi ją na konto właściwego Urzędu Skarbowego. Kwota podatku 
zostanie pobrana z dodatkowego świadczenia pieniężnego o którym mowa w pkt. 12.  

b) Nagroda uzyskana przez osobę prawną stanowi jej przychód podlegający rozliczeniu i 
opodatkowaniu przez nią samą zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. 

30. Nagrody Konkursu, które nie zostały rozdysponowane wśród Laureatów pozostaną własnością 
Organizatora. 

 

Zasady postępowania reklamacyjnego  

31. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu wraz z uzasadnieniem, mogą być składane przez 
Uczestników Konkursu w formie pisemnej na adres Organizatora.  

32. Reklamacja powinna zawierać: dopisek na kopercie: „Reklamacja – Konkurs Selgros”, imię, nazwisko i 
adres do korespondencji osoby wnoszącej reklamację, uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji, 
datę i podpis reklamującego. Termin wysłania reklamacji upływa w dniu 17.03.2018 r. 

33. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni od daty 
otrzymania reklamacji. 

34. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem 
poleconym. 

 
Dostępność Regulaminu  

35. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w Punkcie Obsługi Klienta w halach 
Selgros. Na pisemny wniosek Uczestnika przesłany na adres siedziby Organizatora, Regulamin zostanie 
wysłany pocztą na adres Uczestnika uwidoczniony na załączonej kopercie. 

 
Odpowiedzialność Organizatora 

36. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie Uczestników. 

37. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu Laureata, jak również za zmiany innych 
danych uniemożliwiające prawidłowe przekazanie Laureatowi nagrody.  

38. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia 
przez firmę kurierską i Pocztę Polską listów, paczek i innych przesyłek wysyłanych do Organizatora w 
związku z niniejszym Konkursem. 

 

Postanowienia końcowe  

39. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody rzeczowej ani do 
otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).  

40. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy 
prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

41. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia 
nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. 



42. Transgourmet Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za organizację i przebieg Promocji. 
Organizator konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu, jego przebieg i wydanie 
nagród oraz ewentualne reklamacje. 

 

Załącznik nr 1  

Lista hal SELGROS biorących udział w promocji:  

 

hala  

110 Poznań; ul. Zamenhofa 133; 61-131 Poznań; 

111 Warszawa; ul. Przylesie 3; 03-153 Warszawa; 

112 Wrocław; ul. Wrocławska 4C; 55-095 Długołęka; 

113 Szczecin; ul. Walecznych 66; 70-774 Szczecin; 

114 Łódź; ul. Rokicińska 190; 92-412 Łódź; 

115 Warszawa; ul. Marsa 

116 Warszawa II; ul. Połczyńska 103; 01-303 Warszawa; 

117 Katowice; ul. Lwowska 32; 40-389 Katowice 

118 Gliwice; ul. Toszecka 11; 44-102 Gliwice; 

120 Radom; ul. Czarnieckiego 112; 26-617 Radom 

122 Kraków; ul. Nowohucka 52; 31-580 Kraków 

123 Gdańsk; ul. Wodnika 79; 80-299 Gdańsk; 

124 Bytom; ul. Chorzowska 88; 41-910 Bytom 

125 Białystok; ul. Produkcyjna 99; 15-680 Białystok 

126 Łódź II; ul. 3 maja 4; 93-408 Łódź 

127 Wrocław II; ul. Krakowska 71; 50-426 Wrocław; 

128 Selgros / Lublin / Jana Pawła II 59 

121 Warszawa-Piaseczno, ul. Puławska 58, Mysiadło, 05-500 Piaseczno 

  

 


