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REGULAMIN KONKURSU 

„MĘSKIE GRANIE - 2022” 

 

1. DEFINICJE 
1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje i pojęcia będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 

A) Organizator – Studio REC Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łowiczu, ul. 

Gen. Dyw. Tadeusza Kutrzeby 9, 99-400 Łowicz, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd 

Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000703654, NIP 8341887238, REGON 368746378, posiadająca 

kapitał zakładowy 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).  

B) Sponsor konkursu – Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu,  

ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w 

Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000018602, NIP 5530007219, REGON 07051111100000, posiadającej kapitał zakładowy 

25.678.342,50 złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem 

tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 50/100). 

C) Konkurs – konkurs organizowany pod nazwą „Męskie Granie - 2022” opisany w niniejszym 

Regulaminie. Akcja jest konkursem, a przyznanie w nim nagród nie zależy od przypadku, zatem 

akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, 

której wynik zleży od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 

r. o grach hazardowych (j.t. Dz. U. 2018 poz. 165 ze zm.). 

D) Jednorazowy zakup – zakup produktów premiowych na jednej fakturze oraz podczas jednego 

zamówienia w hurtowni Selgros. 

E) Produkt Premiowy – piwo Żywiec w dowolnym opakowaniu (butelka, puszka) i/lub piwo 

Desperados w dowolnym opakowaniu (butelka i/lub puszka).  

F) Powierzchnia sprzedażowa – miejsce w sklepie, do którego klienci sklepu mają swobodny 

dostęp oraz z którego mogą pobierać produkty w celu ich zakupu. 

G) Regulamin – niniejszy regulamin konkursu. 

H) Uczestnik – osoba spełniająca wymagania określone w pkt. 3 Regulaminu. 

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
2.1. Organizator przeprowadza Konkurs na zlecenie Grupy Żywiec S.A. z siedzibą  

w Żywcu, ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sadowego, 

pod numerem KRS 0000018602, NIP 5530007219, REGON 07051111100000, posiadającej 

kapitał zakładowy 25 678 342,50 złotych („Grupa Żywiec”). 

2.2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 13.06.2022 r. do dnia  

11.07.2022 r., przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz 

rozpatrywaniem reklamacji zakończą się 28.09.2022 r. 

2.3. Niniejszy regulamin dostępny jest w Biurze Obsługi Klientów Hal Selgros Cash&Carry, których 

spis stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, oraz w siedzibie organizatora Studio REC sp. z o.o. 

2.4. Uczestnik konkursu powinien posiadać urządzenie umożliwiające wysyłanie numerów MMS. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub 

urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację oprogramowania lub 

sprzętu, z którego korzysta Uczestnik.  
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2.5. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany  

w regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje 

nieważność zgłoszenia.  

2.6. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin. 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

3.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie Klienci, którzy spełniają warunki wskazane w 

niniejszym Regulaminie. Poprzez określenie „Klient” rozumie się podmiot zarejestrowany w 

Bazie Klientów Selgros Cash&Carry i posiadający Kartę/Karty Klienta Selgros Cash&Carry, 

prowadzący działalność gospodarczą i dokonujący zakupów Produktów Promocyjnych na terenie 

Selgros Cash & Carry na cele związane z prowadzoną działalnością, celem ich dalszej 

odsprzedaży, uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej, nie będący konsumentem. 

3.2. Uczestnicy Konkursu winni posiadać aktualne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 

zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo (Zezwolenie „A”). Konkurs nie jest 

skierowany do osób i podmiotów prowadzących obrót hurtowy napojami alkoholowymi. 

3.3.   W Konkursie zgłoszenie dla danego adresu sklepu może być wysłane tylko raz. W przypadku, 

kiedy zgłoszenie dla tego samego adresu sklepu zostanie wysłane wielokrotnie, to tylko jedno 

zgłoszenie do Konkursu zostanie uznane za prawidłowe i będzie brało udział w Konkursie. 

 

4. ZASADY PROGRAMU PREMIOWEGO 
4.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien zastosować się  

do następującej procedury: 

a) W okresie 13.06.2022 – 11.07.2022 r. dokonać jednorazowego zakupu Produktów 

Premiowych (piwo Żywiec i/lub Desperados) za łączną wartość 800 zł netto. 

b) Dokonać płatności za zakup. 

c) Ustawić na Powierzchni Sprzedażowej ekspozycję z piw Żywiec i/lub Desperados a 

następnie wysłać zdjęcie ekspozycji za pośrednictwem MMS na numer telefonu  

731-832-741 wraz z adresem (miasto, kod pocztowy, ulica wraz numerem) oraz 

numerem NIP sklepu. Uczestnik konkursu jest zobowiązany przy wykonaniu ekspozycji 

z piw przestrzegać przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności 

przepisów dotyczących reklamy. Przesłane zdjęcie musi być czytelnie i nie pozostawiać 

wątpliwości co do umieszczenia Produktów Premiowych na ekspozycji. 

4.2. Opłata za MMS’a jest zgodna z taryfą operatora. 

4.3. Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia Uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie. 

 

5. WYŁANIANIE LAUREATÓW  

5.1. W celu wyłonienia laureatów nagród w konkursie oraz w celu zapewnienia nadzoru nad 

prawidłowym przebiegiem konkursu, organizator powoła komisję konkursową, o której mowa 

w pkt. 6 regulaminu.  

5.2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 05.08.2022 r. i polegać będzie na wyłonieniu, przez 

komisję konkursową spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń w konkursie, 

najbardziej imponującej ekspozycji piw premiowych. Komisja konkursowa oceni według 

własnego uznania wszystkie prawidłowo nadesłane do konkursu zgłoszenia uwzględniając 

jakość, oryginalność, kreatywność oraz walory sprzedażowe każdego zgłoszonego do konkursu 

zdjęcia ekspozycji i wybierze w kolejności od najlepszych:  

- trzech laureatów nagrody I-go stopnia (laureat nr 1-3),  
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5.3. Nagrodą I-go stopnia w konkursie jest zestaw składający się projektora BENQ MS560   oraz 

soundbara YAMAHA SR-B20A  o łącznej wartości 1 943,08 zł (słownie: tysiąc dziewięćset 

czterdzieści trzy  złote 08/100) netto.  

Łączna ilość nagród I-go stopnia w konkursie wynosi 3 (słownie: trzy) sztuki. 

5.4. O przyznaniu nagrody, laureaci konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem wiadomości 

sms do 20.08.2022 r. 

5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata o 

wygranej z powodu podania przez uczestnika błędnego adresu, błędnego numeru NIP lub kiedy 

urządzenie laureata nie jest zdolne do odbierania wiadomości SMS. 

5.6. W związku z tym, iż nagrody przypadną podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą  

(osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub osobie prawnej), to na nich będzie 

ciążył obowiązek zapłaty podatku od otrzymanej nagrody. 

5.7. Nagrody zostaną wysłane laureatom w terminie do 28.08.2022 r. (decyduje data nadania 

przesyłki) na adres podany w zgłoszeniu konkursowym.  

W przypadku nieobecności Laureata w trakcie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na 

którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, pod którymi będzie 

można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy 

kurierskiej. Laureat może odebrać przesyłkę z nagrodą do dnia 12.09.2022 r. 

5.8. W przypadku nieodebrania nagrody w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.09.2022 r., 

niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 

5.9. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. 

Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę. 

 

6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU  
6.1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród, o 

których mowa w pkt. 6 regulaminu będzie komisja konkursowa. W skład komisji wejdą dwaj 

przedstawiciele organizatora.  

6.2. Komisja konkursowa dokonując wyboru najciekawszych rozwiązań zadania konkursowego, 

weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszenia zgodnie z pkt 4.1.  

 

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
7.1. Reklamacje są zgłaszane na piśmie (listem poleconym) na adres Studio REC sp. z o.o., ul. Gen. 

Dyw. Tadeusza Kutrzeby 9, 99-400 Łowicz lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 

adres e-mail: biuro@studiorec.pl z dopiskiem – „Reklamacja Męskie Granie - 2022”  

z podaniem imienia i nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika, numeru telefonu kontaktowego 

i numeru NIP sklepu, którego dotyczy roszczenie oraz treści żądania.  

W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej Uczestnik 

Konkursu podaje również adres elektroniczny do komunikacji.  

7.2. Reklamacje są zgłaszane w terminie do 19.09.2022 r. decyduje data wpływu.  

7.3. Reklamacje rozpatruje Komisja.  

7.4. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni roboczych, włączając w to pisemne zawiadomienie 

Uczestnika o jego wyniku, decyduje data nadania listu poleconego lub w przypadku odpowiedzi 

na reklamację za pomocą środków komunikacji elektronicznej, decyduje data nadania 

wiadomości e-mail.  

7.5. Decyzja komisji jest ostateczna. 



 
 

4 | S t r o n a  
STUDIO REC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP 8341887238 REGON 368746378 KRS 0000703654 

 

7.6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do 

dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 
 

8. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
8.1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1), 

Organizator Konkursu informuje, że Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu 

jest Studio REC sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu, ul. Gen. Dyw. Tadeusza Kutrzeby 9,  

99-400 Łowicz. Osobą kontaktową wskazaną przez Administratora danych osobowych w 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Mariusz Kurek: adres do 

korespondencji: Studio REC sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu, ul. Gen. Dyw. Tadeusza Kutrzeby 9, 

99-400 Łowicz. 

8.2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w następujących celach: 

w związku z przetwarzaniem danych Uczestników Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu, 

tj. w celu: 

-  przyjmowania zgłoszeń do Konkursu; 

-  ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody; 

-  wydania nagrody; 

-  rozpatrzenia ewentualnych reklamacji 

- wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na 

Organizatorze i obowiązkami sprawozdawczymi – tj. w celu realizacji obowiązków prawnych 

ciążących na Administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.); 

8.3. Przetwarzanie danych osobowych Konkursu odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami. 

8.4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału 

w Konkursie. 

8.5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje: 

prawo dostępu do podanych danych osobowych,  

prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych 

osobowych,  

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, 

prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych. 

8.6. Uczestnik może, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z jego 

szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych do Administratora danych 

osobowych  na adres: Studio REC sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu, ul. Gen. Dyw. Tadeusza Kutrzeby 

9, 99-400 Łowicz, lub na adres mailowy: daneosobowe@studiorec.pl  

 W takim przypadku Administrator danych osobowych nie będzie dalej przetwarzał danych 

objętych sprzeciwem, chyba, że zaistnieją inne prawnie uzasadnione podstawy do 

przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności składającego sprzeciw lub dane 

będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

8.7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych   

Osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z 

naruszeniem przepisów. 

8.8. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez Administratora danych osobowych innym 

podmiotom tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia 

mailto:biuro@studiorec.pl
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technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których 

gromadzone są dane osobowe Uczestników Konkursu, podmiotom realizującym wykonanie 

nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia nagród, a 

także podmiotom obsługującym Organizatora Programu Premiowego doradczo,  prawnie i 

księgowo.  

8.9. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń 

Uczestników, które są związane z Konkursem, dane osobowe Laureatów mogą być jednak 

przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami 

prawa. 

8.10. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj.   poza 

Europejski Obszar Gospodarczy. 

8.11. Administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do  zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania. 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
9.1. Przystępując do Konkursu Uczestnik ma możliwość zapoznania się  

z Regulaminem Konkursu.  
9.2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn 

od niego niezależnych, leżących po stronie Laureata nagrody.  
9.3. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie  

oraz we właściwych przepisach prawa.  
9.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 
9.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym 

czasie, z tym zastrzeżeniem, iż przedmiotowa zmiana nie może naruszać praw nabytych 
Uczestników. O dokonanych zmianach Organizator poinformuje uczestników Konkursu poprzez 
zamieszczenie informacji na stronie internetowej pod adresem 
http://www.studiorec.pl/aktywacje.html. 

9.6. Transgourmet Polska sp. z o.o., właściciel sieci Selgros Cash&Carry, nie ponosi odpowiedzialności 
za treść Regulaminu, organizację, przebieg i przeprowadzenie Konkursu, wyłonienie Laureatów 
Konkursu, dostępność Produktów promocyjnych, wydanie Nagród oraz ewentualne reklamacje. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Lista Hal Selgros Cash&Carry 

 

Numer i nazwa hali Adres 

 

110 Poznań 
61-131 POZNAŃ 
ul. Zamenhofa 133 

 

111 Warszawa 
03-153 WARSZAWA 
ul. Przylesie 3 

 

112 Wrocław 
55-095 MIRKÓW 
ul. Wrocławska 4c, Długołęka 

 

113 Szczecin 
70-774 SZCZECIN 
ul. Walecznych 66 

 

114 Łódź 
92-412 ŁÓDŹ 
ul. Rokicińska 190 

 

115 Warszawa III 
04-242 WARSZAWA 
ul. Marsa 56 

 

116 Warszawa II 
01-303 WARSZAWA 
ul. Połczyńska 103 

 

117 Katowice 
40-389 KATOWICE 
ul. Lwowska 32 

 

118 Gliwice 44-102 GLIWICE 
ul. Toszecka 11 

 

120 Radom 
26-617 RADOM 
ul. Czarnieckiego 112 

 

121 Warszawa IV 
05-500 PIASECZNO 
ul. Puławska 58, Mysiadło 

 

122 Kraków 
31-580 KRAKÓW 
ul. Nowohucka 52 

 

123 Gdańsk 
80-299 GDAŃSK 
ul. Wodnika 79 

 

124 Bytom 
41-910 BYTOM 
ul. Chorzowska 88a 

 

125 Białystok 
15-680 BIAŁYSTOK 
ul. Produkcyjna 99 

 

126 Łódź II 
93-408 ŁÓDŹ II 
ul. 3 Maja 4 

 

127 Wrocław II 
50-426 WROCŁAW 
ul. Krakowska 71-105 

 

128 Lublin 
20-535 LUBLIN 
ul. Jana Pawła II 59 

 

129 Siedlce 
08-110 BIAŁKI 
ul. Łukowska 111 


