
 
 

REGULAMIN KONKURSU „KONKURS SNAPCHAT PEPSI” 
 

§1 
[POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się 
konkurs pod nazwą „Konkurs Snapchat Pepsi” (zwany dalej „Konkursem”).  

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem", 
oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego. 

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1, ustawy o grach hazardowych z dnia 
19.11.2009 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 612) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie  
i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.  

4. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie jest spółka Pepsi-Cola General 
Bottlers Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-801, ul. Zamoyskiego 24/26  wpisana  
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego 
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000097597 (dalej również 
„Organizator”). 

5. Wykonawcą Konkursu jest spółka Deloitte Digital z siedzibą w Łodzi (90-349),  
przy ul. Tymienieckiego 22G, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS 
332555, NIP 7252003929, REGON 100699592, kapitał zakładowy 52.500,00 złotych, (dalej 
również: „Wykonawca”). 

6. Fundatorem nagród w Konkursie jest spółka Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie 03-801, ul. Zamoyskiego 24/26  wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000097597 (dalej również: „Fundator”). 

7. Konkurs trwa od 28.12.2016 r. od godz. 11:00 do 30.12.2016 r. do godz. 11:59. 

8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 31.12.2016 r. 

9. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i adresowany jest wyłącznie 
do obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających miejsce zamieszkania na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

§2 
[UCZESTNICY KONKURSU] 

 
1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. 

Niespełnienie któregokolwiek z warunków Konkursu spowoduje nieważność zgłoszenia.  

2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa 
poniżej oraz w § 4 (dalej również: "Uczestnik").  

3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub małoletnie zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej, które 
ukończyły 13 rok życia, za zgodą przedstawiciela ustawowego np. rodzica lub opiekuna. Osoby 



małoletnie muszą wraz ze zgłoszeniem przedłożyć zezwolenie przedstawiciela ustawowego na 
udział w Konkursie.  

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz 
Wykonawcy Konkursu, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo Organizatora ani 
Wykonawcy oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i 
prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych 
warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.  

5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które zaakceptowały postanowienia 
niniejszego Regulaminu, oświadczyły, że są osobami pełnoletnimi lub ukończyły 13 rok życia i 
posiadają zgodę przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w Konkursie oraz wyraziły 
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia i organizacji 
Konkursu. 

§3 
[DANE OSOBOWE] 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182) oraz ustawą z dnia 18 
lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).  

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, jest Organizator. Celem zbierania 
danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu, w tym rozdysponowanie 
nagród i przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego. 

3. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów 
przeprowadzenia i organizacji Konkursu jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału  
w Konkursie i przekazania nagrody przez Organizatora.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo własności i modyfikacji zwycięskich zgłoszeń konkursowych 
laureatów oraz prawo do podania ich do publicznej wiadomości we wszystkich środkach 
masowego przekazu oraz kanałach społecznościowych Organizatora (Facebook, Instagram, 
Snapchat). Zwycięzcom konkursu nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tego tytułu. 

§4 
[ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE] 

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu. 
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

a) Obserwować konto Pepsi (nazwa użytkownika: pepsi_pl) na portalu społecznościowym 
Snapchat; 

b) Zapisanie otrzymanego od Pepsi zdjęcia poprzez zrobienie zrzutu ekranu; 
c) Wykonanie rysunku i modyfikacji graficznych na zapisanym zdjęciu za pomocą 

funkcjonalności portalu społecznościowego Snapchat, zgodnie z regulaminem Snapchat; 
d) Dodanie nicka, którym użytkownik posługuje się w portalu społecznościowym Snapchat; 

nick powinien być dodany w formie napisu; 
e) Wysłanie Pracy Konkursowej za pośrednictwem funkcjonalności chat na portalu 

społecznościowym Snapchat do użytkownika pepsi_pl. 
3. Praca Konkursowa musi odnosić się do jednego zdjęcia przesłanego przez Pepsi na portalu 

społeczniościowym Snapchat. 



4. Poprzez wysłanie Pracy Konkursowej, Uczestnik potwierdza, że Zgłoszenie jest jego pomysłem 
i zostało wykonane przez niego samodzielnie. 

5. Niedopuszczalne jest używanie jakichkolwiek programów graficznych do stworzenia Pracy 
Konkursowej. 

6. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, znaków 
towarowych podmiotów trzecich, ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego 
prawa, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego, a ponadto powinno 
być wykonane samodzielnie przez Uczestnika lub Uczestnikowi powinny przysługiwać prawa 
autorskie do tego zgłoszenia w zakresie umożliwiającym udział w Konkursie oraz 
dysponowania nimi. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia, jeśli będzie ono zawierać 
niecenzuralne treści lub naruszać obowiązujące przepisy lub powszechne normy i zasady 
współżycia społecznego.  

8. Zakup jakiegokolwiek produktu oferowanego przez markę Pepsi nie jest warunkiem wzięcia 
udziału w Konkursie. 

9. Przez cały okres trwania Konkursu Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych 
w Konkursie, ale może wygrać tylko jedną nagrodę. 

10. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie,  
w przypadku zwycięstwa, imienia i nazwiska Uczestnika oraz nicka, którym Uczestnik posługuje 
się w portalu społecznościowym Snapchat, na stronie marki Pepsi www.pepsi.pl.  

11. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z regulaminem Snapchat lub niniejszym 
Regulaminem, Organizatorowi przysługuje prawo do natychmiastowego wykluczenia 
Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego Pracy Konkursowej oraz do pominięcia 
Uczestnika w pro 

 
§5 

[ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU] 

 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminach wskazanych w §1 ust.8.  
2. W Konkursie, decyzją Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora, składającej się z 

jednego przedstawiciela Organizatora, jednego przedstawiciela Wykonawcy oraz Agnieszki 
Grzelak (vlogerka prowadząca na kanale YouTube dwa wideoblogi, w tym serię JAPANA zjadam 
i serię beauty) zostanie wyłonionych 10 zwycięzców (dalej również: „Zwycięzcy”).  

3. Przy wyborze Zwycięzców Komisja będzie kierować się subiektywną oceną kreatywności, 
oryginalności, dopasowania stworzonego dzieła do charakteru marki Pepsi oraz zgodnością z 
wymaganiami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie. 

4. Organizator poinformuje Zwycięzców o wygranej poprzez wysłanie przez kanał 
społecznościowy Snapchat do Uczestników Konkursu zdjęć zwycięskich Prac Konkursowych. 

5. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami Konkursu również poprzez chat dostępny w 
ramach portalu społecznoścowego Snapchat z prośbą o przesłanie na adres mailowy wszelkich 
danych niezbędnych do wysyłki nagrody. 

6. Każda osoba wytypowana, jako Zwycięzca w Konkursie, w celu odbioru nagrody, zobowiązuje 
się do mailowej odpowiedzi w treści podając dane adresowe wymienione w § 4. Ust. 5, pisząc 

na adres konkurs_snapchat@pepsi.pl w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o zwycięstwie. 
7. W celu odbioru nagrody, Zwycięzca zobowiązuje się podać Organizatorowi następujące dane: 

imię i nazwisko, dokładną datę urodzenia, adres zamieszkania (miasto, kod, nazwa ulicy i 
numer domu/mieszkania) oraz numer telefonu. Osoby małoletnie zobowiązują się przesłać 
zgodę rodzica lub przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w Konkursie.  

 

mailto:konkurs_snapchat@pepsi.pl


8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie w odpowiedzi na wiadomość 
informującą o zwycięstwie, nieprawidłowych danych osobowych lub adresowych przez 
Uczestnika Konkursu lub też za nie podanie ich w terminie wskazanym w § 4 ust. 6.  
W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą, Organizator podejmie 
ponowną, jedną próbę kontaktu ze Zwycięzcą celem ustalenia potrzebnych danych. W 
wypadku braku możliwości nawiązania kontaktu, nagroda przepada, a Organizator nie ma 
obowiązku przyznawania jej kolejnej osobie. 

 

§6 
[NAGRODY W KONKURSIE] 

 

1. Nagrodami w Konkursie jest 10 Lodówek na USB na puszkę Pepsi, o wartości brutto 129,99 zł.   

2. Organizator, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o. o., przyzna każdemu Zwycięzcy 
dodatkową nagrodę pieniężną, wysokości niezbędnej do uiszczenia należnego podatku 
dochodowego od osób fizycznych (11,11% wartości nagrody rzeczowej). Nagroda ta nie 
zostanie Zwycięzcy wydana, lecz zatrzymana przez Fundatora i wpłacona przez niego, jako 
płatnika, do urzędu skarbowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku  
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 316). 

3. Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny.  

4. Żaden ze Zwycięzców nie może zrzec się praw do nagrody na rzecz osoby trzeciej.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo, do nieprzyznania nagród w przypadku braku 
wystarczającej liczby zgłoszeń. 

6. W przypadku zrzeczenia się nagrody przez Zwycięzców, Organizator nie ma obowiązku 
przyznania jej innemu Uczestnikowi.  

7. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców oraz Wyróżnionych do 30 dni roboczych po 
otrzymaniu od zwycięzcy danych adresowych. 

§7 
[ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA] 

 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących 

wyłącznie po stronie Zwycięzcy Konkursu. 

2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność w wypadku, gdy jego zgłoszenie 
udziału w Konkursie lub stworzona praca będzie naruszała prawa osób trzecich lub 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. W wypadku umieszczenia treści naruszających prawo lub prawa osób trzecich, 
odpowiedzialność ponosi Uczestnik. 

§8 
[ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO] 

 
1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu Konkursu oraz 

obowiązujących przepisów. 



2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, na adres Wykonawcy – Deloitte Digital Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 
22G, 90-349 Łódź, z dopiskiem "Reklamacje – Konkurs Snapchat Pepsi”. Reklamacje dotyczące 
Konkursu muszą być zgłoszone w terminie do 7 dni kalendarzowych (decyduje data stempla 
pocztowego) od daty rozstrzygnięcia Konkursu, zaś dotyczące wydanych nagród w ciągu 3 dni 
kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od daty doręczenia nagrody wraz z 
podaniem adresu zwrotnego nadawcy. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni roboczych 
(decyduje data stempla pocztowego) od daty otrzymania reklamacji.  

4. Reklamacje spóźnione (wniesione po terminie wskazanych w ust. 2 powyżej) lub nie 
zawierające adresu zwrotnego nadawcy nie będą rozpatrywane.  

 

 

§9 
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

 

1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz siedzibie Wykonawcy oraz na 
portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com/PEPSIpl).  

2. Zalecane jest, aby skierowanie sprawy na drogę sądową nastąpiło po wyczerpaniu drogi 
postępowania reklamacyjnego. 

3. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny i nie mogą 
wpływać na na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Od Organizatora niezależne są: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie portalu 
Snapchat, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia sieci Internet 
wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet. 

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jednak 
zmiana ta nie może wpływać na przebieg Konkursu. 

 

 
 


