REGULAMIN KONKURSU
„Co miesiąc do wygrania wielofunkcyjny robot Tefal Companion”
(dalej: „Regulamin”)
A. Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem konkursu „Co miesiąc do wygrania wielofunkcyjny robot Tefal Companion” (dalej w
Regulaminie zdefiniowany jako: „Konkurs”) jest INTERVI Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul.
Przemysłowej 14B, 35-105 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS:
0000592666 NIP: 8133711709 (dalej w Regulaminie zdefiniowany jako: „Organizator”). Organizator
działa w imieniu własnym na zlecenie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe JANEX Jan Ciupak,
Leszek Ciupak Spółka Jawna.
2. Konkurs trwa od dnia 01.12.2017 roku do dnia 30.11.2018 roku– okres obejmujący dokonywanie
Zakupów promocyjnych i wysyłanie Zgłoszeń do Konkursu (dalej w Regulaminie zdefiniowany jako:
„Okres Trwania Konkursu”). Nagrody zostaną wydane do dnia 15.12.2018 roku.
3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu.
4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej we wszystkich sieciach sklepów w
których można dokonać zakupu produktów marki Janex i obejmuje wszystkie placówki stacjonarne
tych sieci zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zwane dalej Punktami Sprzedaży
5. Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie w Punkcie Sprzedaży zakupów 5 produktów marki
JANEX, stwierdzonych dowodami zakupu w postaci paragonu lub imiennej faktury VAT od dnia
01.12.2017 roku do dnia 30.11.2018 rok (dalej w Regulaminie zdefiniowany jako: „Zakup
promocyjny”) oraz zachowanie dowodu dokonania Zakupu promocyjnego w postaci paragonu lub
imiennej faktury VAT świadczącego o dokonaniu Zakupu promocyjnego w Punkcie Sprzedaży w
Okresie Trwania Konkursu. Uczestnicy konkursu mogą dokonać jednorazowego zakupu 5 produktów
marki JANEX, potwierdzonego jednym dowodem zakupu bądź dokonać kilku zakupów każdorazowo
stwierdzonych dowodem zakupu.
6. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu na stronie
internetowej www.janex-jl.pl.
7. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia (za zgodą
opiekuna prawnego) albo pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działające
w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) (dalej w Regulaminie zdefiniowani jako: ”Uczestnicy”). Z
udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, pracownicy Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowe JANEX Jan Ciupak, Leszek Ciupak Spółka Jawna. Przez członków rodziny
rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
8. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
B. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
9. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika, jest:

A. dokonanie przez Uczestnika Zakupu promocyjnego określonego w paragrafie A5 w Okresie Trwania
Konkursu, ale przed dokonaniem Zgłoszenia do Konkursu;
B. zachowanie oryginału dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego lub
imiennej faktury VAT, dokumentującego spełnienie warunków udziału w Konkursie; a następnie:
C. przesłanie w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca w którym został spełniony zakup z
punktu A z telefonu komórkowego korzystającego z polskiego zasobu numeracyjnego, pod numer:
4628, wiadomości SMS o treści: „JAN.”, a następnie swojej odpowiedzi na zadanie konkursowe:
,,Wymyśl 3 słowa które, kojarzą Ci się z firmą Janex i Tefal ”, składającej się przynajmniej z trzech słów
(dalej: „Odpowiedź”). Przykładowa treść SMS to: „JAN.Natura kuchnia jakość”. Organizator z przyczyn
technicznych nie dopuszcza dzielenia wiadomości SMS na więcej niż jedną wiadomość, stąd
wiadomość SMS nie powinna zawierać więcej niż 160 znaków, łącznie z prefiksem „JAN.” (w
przypadku korzystania ze znaków polskich Uczestnik powinien skontaktować się z operatorem swoich
usług lub producentem telefonu aby dowiedzieć się jaka jest maksymalna ilość znaków w jednej
wiadomości SMS). O momencie nadesłania Zgłoszenia do Konkursu decyduje data zarejestrowania
Zgłoszenia w systemie teleinformatycznym (data serwera) przyjmującym wiadomości SMS.
10. Koszt SMS jest ponoszony według stawki operatora.
11. W Konkursie uwzględniane będą jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu
komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich
zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS wysyłane za pomocą Internetu.
12. Przesłanie wiadomości SMS, o której mowa w punkcie 9 podpunkt C, stanowić będzie zgłoszenie
do Konkursu (dalej „Zgłoszenie”).
13. Każdy z Uczestników może dokonać dowolnej liczby Zakupów promocyjnych i nadesłać
odpowiadającą im liczbę Zgłoszeń, pod warunkiem że Zgłoszenia zawierać będą inne rozwiązania
zadania konkursowego oraz po wyborze takiego zgłoszenia jako zwycięskie przedstawi dowody
zakupy do wszystkich nadesłanych zgłoszeń.
14. W Konkursie wezmą udział wyłącznie prawidłowe Zgłoszenia.
15. Dokonując Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, każdy Uczestnik deklaruje przeniesienie
autorskich praw majątkowych do Zgłoszenia konkursowego, jeżeli Zgłoszenie to zostanie nagrodzone
Nagrodą. Z chwilą wydania Nagrody w Konkursie Uczestnik za wynagrodzeniem w postaci Nagrody
przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego Zgłoszenia konkursowego na
podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na
następujących polach eksploatacji:
A. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, w szczególności na: nośnikach
video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
B. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach
audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,
C. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie
zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
D. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w lit. A. – C. powyżej – publiczne
wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności
udostępnianie na stronach internetowych,

E. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i
wielkości nakładów,
F. wykorzystanie w utworach multimedialnych,
G. wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących
sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
H. wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
I. wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług
oraz innych przejawów działalności gospodarczej. Ponadto, Uczestnik upoważnia Organizatora, bez
dodatkowego wynagrodzenia, do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym
wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji
utworu, łączenie go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.
Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że w ramach wynagrodzenia w postaci Nagrody, w toku
rozporządzania i korzystania przez Organizatora z utworów oraz opracowań utworów, utwory oraz
opracowania utworów mogą być udostępniane anonimowo. Organizator nie ma obowiązku
oznaczania utworów oraz opracowań utworów, ani jakichkolwiek egzemplarzy utworów oraz
opracowań utworów, imieniem i nazwiskiem Uczestnika lub innego twórcy. Umowa pomiędzy
Organizatorem a Uczestnikiem zostanie zawarta w formie wymiany pisemnych oświadczeń w ten
sposób, iż w toku weryfikacji, o której mowa w pkt. 25 Regulaminu, Uczestnik złoży Organizatorowi
pisemną ofertę przeniesienia autorskich praw majątkowych, zaś Organizator doręczy Uczestnikowi
pisemne potwierdzenie przyjęcia oferty w chwili wydania Nagrody.
C. NAGRODY
16.W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody (dalej w Regulaminie zdefiniowane razem
jako ,,Nagrody”):
A. 12 (słownie: dwanaście) nagród głównych w postaci robota kuchennego Cusine Companion model
FE800A38 marki Tefal o wartości 3699 zł (słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć
złotych) brutto. Laureat ponosi koszty na zryczałtowany podatek od nagród w konkursach (dalej:
,,Nagroda Główna”);
17. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju ani na ekwiwalent
pieniężny.
18. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
19. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
20. Każdemu Uczestnikowi może przysługiwać tylko jedna Nagroda.

D. WYŁONIENIE LAUREATÓW
21. Do 10 dnia następującego po każdym miesiącu wchodzącym w okres konkursowy, powołana
przez Organizatora komisja konkursowa (dalej: „Komisja”), działając według własnego uznania,
uwzględniając jakość i oryginalność każdej Odpowiedzi, dokona wyboru spośród prawidłowych
Zgłoszeń, które dotarły do Organizatora (dalej: „Laureaci Nagród”):
A. jednego Zgłoszenia spośród zgłoszeń nadesłanych w danym miesiącu kalendarzowym, które
zostanie przez Komisję wybrane jako najlepsze, tzn. najbardziej kreatywne i oryginalne, którego autor
po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt. 25 poniżej, będzie uprawniony do otrzymania

Nagrody Głównej. Organizator wyłoni jednego Laureata miesięcznie, łącznie 12 w okresie trwania
konkursu.
22. Komisja dokonując wyboru Zgłoszeń będzie się kierować kreatywnością Uczestników,
zaprezentowaną w Zgłoszeniach oraz walorami artystycznymi. Zgłoszenia które zawierać będą
wulgaryzmy, treści obraźliwe, będą naruszały prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych
przysługujące osobom trzecim, będą niezgodne z prawem lub będą sprzeczne z dobrymi obyczajami,
będą promowały markę konkurencyjną wobec marki Janex lub nie będą spełniać innych wymagań
przewidzianych w Regulaminie zostaną przez Komisję odrzucone.
23. Organizator powiadomi zwycięskich Uczestników za pośrednictwem bezpłatnej wiadomości SMS
o uzyskanym prawie do Nagrody w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu
wysłania zgłoszenia roku. W wiadomości Organizator wskaże datę i godzinę dokonania przez
Uczestnika Zgłoszenia, które zostało wybrane jako zwycięskie.
24. Warunkiem przyznania Nagrody jest przesłanie, w terminie 7 dni od otrzymania od Organizatora
bezpłatnej wiadomości SMS informującej Uczestnika o przyznanym prawie do Nagrody, listem
poleconym do biura Organizatora – InterVI Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 14B, 35-105 Rzeszów
następujących danych, pisemnych oświadczeń i dokumentów w oryginale:
A. kopii oryginału paragonu lub imiennej faktury VAT potwierdzających fakt dokonania przez
wyłonionego Uczestnika Zakupu promocyjnego w Punkcie Sprzedaży w Okresie Trwania Konkursu i
najpóźniej w dniu dokonania zwycięskiego Zgłoszenia (sprzed dokonania Zgłoszenia);
B. danych osobowych zwycięskiego Uczestnika: imienia, nazwiska, numeru telefonu z którego
Uczestnik dokonał zwycięskiego Zgłoszenia oraz adresu, pod który ma zostać wysłana Nagroda, oraz
dodatkowo w przypadku Uczestników pełnoletnich:
C. oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem o treści: „Oświadczam, że zapoznałam/em się z
Regulaminem Konkursu „Co miesiąc do wygrania wielofunkcyjny robot Tefal Companion”.
D. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych INTERVI Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Przemysłowej 14B, 35-105
Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000592666 NIP: 8133711709 w
celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu „Wiosenny Konkurs
Janex”, w tym wydaniem nagrody i publikacją moich danych osobowych na liście laureatów.
Oświadczam, że zostałem poinformowany/-a o tym, że podanie moich danych osobowych jest
dobrowolne, jak również o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych oraz możliwości
ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.”
E. oferty przeniesienia autorskich praw majątkowych do Zgłoszenia konkursowego o treści:
a) „Niniejszym oferuję Organizatorowi Konkursu „Co miesiąc do wygrania wielofunkcyjny robot Tefal
Companion” – INTERVI Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Przemysłowej 14B, 35-105 Rzeszów,
wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000592666 NIP: 8133711709,
przeniesienie – za wynagrodzeniem w postaci Nagrody – autorskich praw majątkowych do mojego
Zgłoszenia konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach
eksploatacji:
1) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, w szczególności na: nośnikach
video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach
audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,
3) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie
zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
4) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt. 1)-3) powyżej – publiczne
wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności
udostępnianie na stronach internetowych,
5) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i
wielkości nakładów,
6) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
7) wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących
sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
8) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
9) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i
usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej. wraz z upoważnieniem, bez dodatkowego
wynagrodzenia, do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym
wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji
utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.
Ponadto, oświadczam i gwarantuję, że w ramach wynagrodzenia w postaci Nagrody, w toku
rozporządzania i korzystania przez Organizatora z utworów oraz opracowań utworów, utwory oraz
opracowania utworów mogą być udostępniane anonimowo. Organizator nie ma obowiązku
oznaczania utworów oraz opracowań utworów, ani jakichkolwiek egzemplarzy utworów oraz
opracowań utworów, imieniem i nazwiskiem Uczestnika lub innego twórcy.
b) „Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem wszelkich treści i utworów, w rozumieniu ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem zadania
konkursowego w Konkursie „Co miesiąc do wygrania wielofunkcyjny robot Tefal Companion”,
polegającego na odpowiedzi na zadanie konkursowe: ,,Wymyśl 3 słowa, które kojarzą Ci się z firmą
Janex i Tefal”
c) „Oświadczam, że przysługują mi wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do przesłanego
przeze mnie zadania konkursowego w Konkursie „Co miesiąc do wygrania wielofunkcyjny robot Tefal
Companion”, polegającego na odpowiedzi w przynajmniej trzech słowach na zadanie konkursowe: ,,
Wymyśl 3 słowa, które kojarzą Ci się z firmą Janex i Tefal” Treści i utwory nie naruszają w żaden
sposób przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych
osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych treści i utworów nie są w
jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem/udzieliłam żadnej osobie licencji
uprawniającej do korzystania ze stworzonego przeze mnie rozwiązania zadania konkursowego,
posiadam wyłączne prawo do udzielenia zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań
stworzonego przeze mnie rozwiązania zadania konkursowego”.
d) „Oświadczam, że ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność prawną wobec INTERVI Sp. z o.o. z
siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Przemysłowej 14B, 35-105 Rzeszów, wpisana do rejestru
przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000592666 NIP: 8133711709 oraz wobec Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowe JANEX Jan Ciupak, Leszek Ciupak Spółka Jawna z siedzibą 23-300 Janów
Lubelski ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 31 z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń złożonych
powyżej i zobowiązuję się zwolnić INTERVI Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Przemysłowej
14B, 35-105 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000592666 NIP:
8133711709 oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe JANEX Jan Ciupak, Leszek Ciupak Spółka
Jawna z siedzibą 23-300 Janów Lubelski ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 31 od jakiejkolwiek
odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku

wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia
przysługujących im praw”, zaś w przypadku Uczestników małoletnich (poniżej 18 roku życia na chwilę
przesyłania danych, pisemnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie
Regulaminu) dodatkowo:
F. oświadczeń przedstawiciela ustawowego o następującej treści:
a) „Ja ……………………… [imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego], działając w charakterze
przedstawiciela ustawowego …………………………….. [imię i nazwisko małoletniego Uczestnika]
oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu „Co miesiąc do wygrania
wielofunkcyjny robot Tefal Companion”.
b) ”Ja ……………………… [imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego], działając w charakterze
przedstawiciela ustawowego …………………………….. [imię i nazwisko małoletniego Uczestnika],
wyrażam zgodę na udział ………………………………. [imię i nazwisko małoletniego Uczestnika] w
Konkursie „Co miesiąc do wygrania wielofunkcyjny robot Tefal Companion”.
c) ”Ja ……………………… [imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego], działając w charakterze
przedstawiciela ustawowego …………………………….. [imię i nazwisko małoletniego Uczestnika],
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych
…………………………… [imię i nazwisko małoletniego Uczestnika] zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych przez INTERVI Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul.
Przemysłowej 14B, 35-105 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS:
0000592666 NIP: 8133711709 w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem
konkursu „Co miesiąc do wygrania wielofunkcyjny robot Tefal Companion”, w tym wydaniem
nagrody i publikacją danych na liście laureatów. Oświadczam, że zostałem poinformowany/-a o tym,
że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o przysługującym mi prawie do wglądu
do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.”
d) „Ja ………………………………… [imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego], działając w charakterze
przedstawiciela ustawowego …………………………………… [imię i nazwisko małoletniego Uczestnika],
niniejszym oferuję Organizatorowi Konkursu „Co miesiąc do wygrania wielofunkcyjny robot Tefal
Companion” – INTERVI Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Przemysłowej 14B, 35-105 Rzeszów,
wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000592666 NIP: 8133711709,
przeniesienie – za wynagrodzeniem w postaci Nagrody – autorskich praw majątkowych do Zgłoszenia
konkursowego ……………………….. [imię i nazwisko małoletniego Uczestnika] bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, w szczególności na: nośnikach
video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach
audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,
3) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie
zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
4) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt. 1)-3). powyżej – publiczne
wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności
udostępnianie na stronach internetowych,
5) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i
wielkości nakładów,
6) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

7) wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
8) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
9) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i
usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej. wraz z upoważnieniem, bez dodatkowego
wynagrodzenia, do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym
wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji
utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.
Ponadto, oświadczam i gwarantuję w imieniu ……………………………. [imię i nazwisko małoletniego
Uczestnika], że w ramach wynagrodzenia w postaci Nagrody, w toku rozporządzania i korzystania
przez Organizatora z utworów oraz opracowań utworów, utwory oraz opracowania utworów mogą
być udostępniane anonimowo. Organizator nie ma obowiązku oznaczania utworów oraz opracowań
utworów, ani jakichkolwiek egzemplarzy utworów oraz opracowań utworów, imieniem i nazwiskiem
Uczestnika lub innego twórcy.”
e) „Oświadczam, że ……………………….. [imię i nazwisko małoletniego Uczestnika] jest wyłącznym
autorem wszelkich treści i utworów, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem zadania konkursowego w Konkursie „Co
miesiąc do wygrania wielofunkcyjny robot Tefal Companion”, polegającego na odpowiedzi w
przynajmniej trzech słowach na zadanie konkursowe: ,,Wymyśl 3 słowa, które kojarzą Ci się z firmą
Janex i Tefal”.
f) „Oświadczam, że ……………………………… [imię i nazwisko małoletniego Uczestnika] przysługują
wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do przesłanego zadania konkursowego w Konkursie
„Co miesiąc do wygrania wielofunkcyjny robot Tefal Companion”, polegającego na odpowiedzi w
przynajmniej trzech słowach na zadanie konkursowe: ,, Wymyśl 3 słowa, które kojarzą Ci się z firmą
Janex i Tefal”. Treści i utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów powszechnie obowiązującego
prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące …………………………
[imię i nazwisko małoletniego Uczestnika] autorskie prawa majątkowe do tych treści i utworów nie są
w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, ………………………. [imię i nazwisko małoletniego
Uczestnika] nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania ze stworzonego
rozwiązania zadania konkursowego, …………………………… [imię i nazwisko małoletniego Uczestnika]
posiada wyłączne prawo do udzielenia zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań
stworzonego rozwiązania zadania konkursowego”.
g) „Oświadczam, że ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność prawną INTERVI Sp. z o.o. z siedzibą
w Rzeszowie, przy ul. Przemysłowej 14B, 35-105 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod
numerem KRS: 0000592666 NIP: 8133711709 oraz wobec Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe
JANEX Jan Ciupak, Leszek Ciupak Spółka Jawna z siedzibą 23-300 Janów Lubelski ul. Bohaterów
Porytowego Wzgórza 31 z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń złożonych powyżej i zobowiązuję
się zwolnić INTERVI Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Przemysłowej 14B, 35-105 Rzeszów,
wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000592666 NIP: 8133711709 oraz
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe JANEX Jan Ciupak, Leszek Ciupak Spółka Jawna z siedzibą
23-300 Janów Lubelski ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 31 od jakiejkolwiek odpowiedzialności w
zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na
drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw”.
Uczestnicy mogą również dostarczyć w powyższym terminie swoje dane osobowe oraz wszystkie
powyższe pisemne oświadczenia i kopię dowodu dokonania Zakupu promocyjnego osobiście do
siedziby Organizatora.
25. Jeżeli zwycięski Uczestnik nie prześle do Organizatora danych, oświadczeń i dokumentów w
terminie wskazanym w punkcie 24 lub też przesyłka będzie niekompletna lub też przesłane dane,
oświadczenia i dokumenty będą nieczytelne lub też dowód dokonania Zakupu promocyjnego nie
spełnia wymagań, o których mowa w punktach 27-28 poniżej lub też Laureat Nagrody nie spełnia

któregokolwiek z warunków przewidzianych w Regulaminie, Nagroda pozostaje w dyspozycji
Organizatora.
26. Dowód dokonania Zakupu promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego lub imiennej faktury VAT
potwierdza dokonanie Zakupu promocyjnego, jeżeli spełnia następujące warunki:
A. jest prawdziwy - tzn. wystawiony przez sklep, podmiot faktycznie prowadzący sprzedaż detaliczną
produktów spożywczych i przemysłowych w Punkcie Sprzedaży, którego dane na nim się znajdują i
nie jest podrobiony lub sfałszowany;
B. nie jest uszkodzony – tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich
autentyczności, a w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak
też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowodów dokonania Zakupu promocyjnego;
C. w liście zakupów jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy produktu marki Janex, bądź
też na dowodzie dokonania Zakupu promocyjnego widnieje adnotacja Punktu Sprzedaży pozwalająca
stwierdzić, iż zakup dotyczy produktu marki Janex.
27. Jeżeli z treści dowodu dokonania Zakupu promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego lub
imiennej faktury VAT nie wynika, iż Uczestnik dokonał zakupu produktu marki Janex w Okresie
Trwania Konkursu w Punkcie Sprzedaży, na dowodzie dokonania Zakupu promocyjnego w postaci
paragonu fiskalnego lub imiennej faktury VAT powinna znaleźć się adnotacja dokonana przez
przedstawiciela Punktu Sprzedaży, w którym dokonano zakupu, potwierdzająca fakt zakupu produktu
marki Janex, spełniającego warunki opisane w Regulaminie. Adnotacja winna być opatrzona również
pieczątką Punktu Sprzedaży i podpisem osoby dokonującej adnotacji.
28. Ten sam dowód dokonania Zakupu promocyjnego może być podstawą wyłącznie jednego
Zgłoszenia.
29. Organizator po zweryfikowaniu dowodu dokonania Zakupu promocyjnego, oraz weryfikacji
spełnienia przez Uczestnika warunków do przyznania mu Nagrody, wyda Nagrodę stosownie do
poniższych postanowień, albo odmówi jej wydania wskazując na naruszenie przez Uczestnika
Regulaminu, w takim przypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
30. Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.janex-jl.pl w
terminie do dnia 21.12.2018 r.
31. W każdym przypadku i w każdym czasie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji
autentyczności i treści dowodów dokonania Zakupów promocyjnych, zgłoszonych przez Uczestników
do Konkursu. Jeśli na skutek weryfikacji Organizator stwierdzi, iż dowód dokonania Zakupu
Promocyjnego nie jest autentyczny, Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenie oparte na tym
dowodzie dokonania Zakupu promocyjnego z Konkursu lub pozbawić takiego Uczestnika prawa do
Nagrody. Organizator ma prawo wystosować żądanie w każdym czasie podczas trwania Konkursu, nie
później jednak niż na 7 (siedem) dni przed ostatecznym terminem wydania Nagród w Konkursie.
Oryginały dowodów dokonania Zakupów promocyjnych powinny zostać przedstawione w siedzibie
Organizatora pod adresem: INTERVI Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Przemysłowej 14B, 35105 Rzeszów, poprzez ich dostarczenie osobiste, przesyłką kurierską lub listem poleconym (na koszt
Uczestnika) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania wezwania od Organizatora za
pośrednictwem wiadomości SMS lub połączenia telefonicznego. Do czasu weryfikacji paragonów
fiskalnych lub faktur VAT, Organizator ma prawo wstrzymać prawo wydania Nagrody temu
Uczestnikowi na czas do 30 (trzydziestu) dni.

E. WYDANIE NAGRÓD

32. Nagroda zostaje wydana przesyłką kurierską w terminie do ostatniego dnia miesiąca w którym
zostaje wybrany zwycięzca. Nagrody zostaną wydane za potwierdzeniem odbioru. W chwili wydania
Nagrody, Organizator doręczy Uczestnikowi pisemne oświadczenie o przyjęciu oferty Uczestnika
złożonej zgodnie z pkt. 16 Regulaminu.

F. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
33. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora:
INTERVI Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Przemysłowej 14B, 35-105 Rzeszów, wpisana do
rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000592666 NIP: 8133711709, w terminie do dnia 31
lipca 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego nadawcy)., bądź w formie elektronicznej za
pomocą wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres kontakt@interactivevision.pl.
34. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres (tradycyjny lub elektroniczny w zależności od
formy złożenia reklamacji), jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść
żądania.
35. Reklamacje rozpatrywane są i wysyłane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia
Organizatorowi w formie tradycyjnej lub elektronicznej (w zależności od formy wniesienia
reklamacji).
G. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
36. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu „Wiosenny konkurs Janex”,
będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych, oraz
przepisami wykonawczymi.
37. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu
„Wiosenny konkurs Janex” jest INTERVI Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Przemysłowej 14B,
35-105 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000592666 NIP:
8133711709. Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celach i w zakresie związanym z
organizacją i przeprowadzeniem konkursu „Co miesiąc do wygrania wielofunkcyjny robot Tefal
Companion”, w tym wydaniem nagrody i publikacją danych osobowych na liście laureatów, a także
rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje
prawo dostępu do danych i ich poprawiania. Administrator informuje, że podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne dla wydania Nagród i publikacji danych na liście laureatów, a także
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Każda osoba, której dane są przetwarzane może również
zażądać zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych jednakże takie oświadczenie jest
równoznaczne z brakiem możliwości wydania ewentualnej Nagrody.
H. INNE POSTANOWIENIA
38. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.
39. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem praw
nabytych Uczestników.
40. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń
Uczestników, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów
telekomunikacyjnych, z usług których korzystają Uczestnicy

