
 REGULAMIN AKCJI

„Dobrze zgrzana ekipa”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji pod nazwą „Jedyny taki moment” (dalej: „Akcja”) jest 
Jantoń S.A. Sp.K, z siedzibą w Dobroniu przy ul. Sienkiewicza 68, 95-082 
Dobroń, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX 
Wydział KRS pod numerem KRS: 0000268393, posługująca się NIP: 
731-19-51-439 oraz numerem identyfikacyjnym REGON: 100282917.

2. W ramach Akcji w imieniu Organizatora, na jego zlecenie i rzecz działa 
Faster&Better Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 02-366 Warszawa, ul. 
Bitwy Warszawskiej 1920r 7, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000436828, posługująca się NIP: 526-02-10-955 oraz 
numerem identyfikacyjnym REGON: 146257243, adres do doręczeń: ul. 
Bitwy Warszawskiej 1920r 7, 02-366 Warszawa.

3. Akcja jest organizowana na terytorium Polski za pośrednictwem strony 
www.zbojeckie.pl.

4. Akcja jest konkursem organizowanym na podstawie przepisów art. 919  i 921 
Kodeksu cywilnego.

5. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i nieodpłatne.  

6. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") reguluje zasady i warunki 
uczestnictwa w Akcji.

§2 Uczestnicy Akcji

1. W Akcji mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału 
w Akcji ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych 
oraz miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Dodatkowym warunkiem 
uczestnictwa w Akcji jest posiadanie profili w mediach społecznościowych 
Facebook lub Instagram. 

2. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz agencji 
Faster&Better Sp. z o.o., członkowie ich organów zarządzających, jak 
również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest 
małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci oraz ich 
przysposobieni lub przysposabiający.

3. Aby wziąć udział w Akcji należy, w terminie od dnia 12 grudnia 2017 do dnia 
15 lutego 2018 r.:
a) zakupić przynajmniej jeden z następujących produktów Zbójeckie Grzane 
o smaku malinowym, Zbójeckie Grzane o smaku korzennym, Zbójeckie 
Grzane o smaku Rumowym (zwanych dalej „Produktami” lub pojedynczo 
„Produktem”);



b) wykonać zdjęcie swojej szalonej ekipy ze Zbójeckim Grzanym (zwaną 
dalej: „Pracą konkursową”) i opublikować je na swoim profilu na Facebooku 
lub Instagramie z hashtagiem #pokochajgoraco

4. Na zdjęciu będącym Pracą Konkursową musi być widoczny co najmniej 
jeden Produkt. Praca Konkursowa musi być oznaczona w treści posta 
hashtagiem #pokochajgoraco oraz mieć charakter publiczny.

5. Osoba spełniająca warunki określone w pkt.2.1. Regulaminu, z 
zastrzeżeniem pkt. 2.2. Regulaminu, może wielokrotnie zgłosić swój udział w 
Akcji publikując swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook lub 
Instagram dowolną liczbę Prac Konkursowych, jednak jedna osoba może 
wygrać tylko jedną nagrodę w Akcji. 

7. W Akcji nie będą brane pod uwagę zgłoszenia ani żadne wypowiedzi lub 
materiały będące realizacją zadania konkursowego, zawierające treści 
naruszające obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje lub 
dyskredytujące markę Zbójeckie Grzane. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Akcji Uczestnika 
umieszczającego w związku z Akcją treści, o których mowa w punkcie 
poprzedzającym, w tym też w komentarzach do Akcji lub publikowanych 
materiałów w ramach Akcji lub na profilu Zbójeckie Grzane w serwisach 
społecznościowych Facebook lub Instagram.

9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę Prac 
Konkursowych. W szczególności publikując Pracę Konkursową w ramach 
Akcji Uczestnik oświadcza, że posiada do niej pełnię praw autorskich, a 
publikacja Pracy Konkursowej w ramach Akcji nie narusza praw lub dóbr 
osobistych osób trzecich. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi 
wszelkie koszty, jakie Organizator poniesie w związku z naruszeniem 
autorskich prawa majątkowych lub dóbr osobistych osób trzecich w związku 
z publikacją przez Uczestnika w ramach Akcji Prac Konkursowych.

10. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest zapoznanie się z Regulaminem i 
akceptacja jego postanowień. Organizator może wykluczyć Uczestnika z 
udziału w Akcji w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień 
Regulaminu.

§3 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są :

a) 1 voucher na wyjazd dla 3 osób o wartości 2 000zł – szczegóły 
dotyczące sposobu realizacji vouchera, a w szczególności jego data 
ważności, będą podane na voucherze;

b) 100 zestawów trzech Zbójeckich Grzanych (Zbójeckie Grzane o 
smaku malinowym, Zbójeckie Grzane o smaku korzennym, 
Zbójeckie Grzane o smaku Rumowym). 



2. Do każdej z nagród rzeczowych, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w 
wysokości odpowiadającej 11,11 % wartości brutto Nagrody rzeczowej. 
Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie należnego 10% 
zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród w konkursie i potrącona 
przed wydaniem Nagrody rzeczowej, a następnie przekazana do 
właściwego Urzędu Skarbowego, na pokrycie podatku dochodowego od 
nagrody. Uczestnik Akcji nie może żądać zmiany Nagrody na ekwiwalent 
pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty. Uczestnik również nie 
może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią. Każdy Uczestnik 
może wygrać tylko jedną Nagrodę w Akcji. 

3. Celem wyboru zwycięzców Akcji powołane zostanie trzyosobowe Jury 
(„Jury”). Jury spośród zgłoszonych Prac Konkursowych wybierze 1 (jedną) 
najciekawszą i najbardziej kreatywną, która zostanie nagrodzona 
voucherem. Kolejnych 100 najciekawszych prac Jury nagrodzi zestawami  
trzech Zbójeckich Grzanych. 

4. Wyłonienie zwycięzców Akcji nastąpi do dnia 9 marca 2018. lista 
Laureatów zostanie ogłoszona w Notatce opublikowanej na profilu 
Zbójeckie Grzane w serwisie społecznościowym Facebook pod adresem 
https://www.facebook.com/pokochajgoracozbojeckiegrzane/   poprzez 
podanie ich imion i nazwisk.

5. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie w terminie 3 dni 
kalendarzowych od opublikowania informacji o wygranej, o której jest mowa 
w punkcie poprzedzający, za pośrednictwem wiadomości prywatnej 
wysłanej z profilu Laureata do profilu Zbójeckie Grzane w serwisie 
społecznościowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com/
pokochajgoracozbojeckiegrzane/ swoich danych korespondencyjnych wraz 
z numerem telefonu. Należy wpisać dokładny adres korespondencyjny 
(ulica, numer budynku i numer lokalu, jeżeli jest, miejscowość i kod 
pocztowy), na który Laureat chce aby przesłano mu nagrodę. Dodatkowym 
warunkiem jest przesłanie w wyżej wskazanej wiadomości prywatnej na 
Facebooku:

a)  skanu dowodu osobistego z czytelną datą urodzenia oraz 
imieniem i nazwiskiem Laureata w celu weryfikacji jego 
pełnoletności,
b) skanu paragonu potwierdzającego zakup przynajmniej jednego 
z Produktów, który miał miejsce przed zgłoszeniem do Akcji nagra-
dzanej Pracy Konkursowej. 

6. Jeżeli Laureat nie poda swojego adresu korespondencyjnego lub nie prześle 
skanu dowodu osobistego lub skanu paragonu zgodnie z punktem 
poprzedzającym, wówczas osoba taka traci prawo do nagrody, a Organizator 
zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody kolejnej osobie, odpowiednio, 
z listy Uczestników. W takim przypadku postanowienia pkt. 4 i 5 powyżej 
mają odpowiednie zastosowanie.

7. Nagrody zostaną przesłane Laureatom za pośrednictwem firmy kurierskiej w 
terminie do dnia 30 marca 2018.

https://www.facebook.com/pokochajgoracozbojeckiegrzane/
https://www.facebook.com/pokochajgoracozbojeckiegrzane/


§5 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące Akcji mogą być składane przez Uczestników w 
terminie 14 dni od zakończenia Akcji (tj. do dnia 13 kwietnia 2018), 
wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres: 
Faster&Better Sp. z o.o., , ul. Bitwy Warszawskiej  1920r 7, 02-366 
Warszawa, z dopiskiem „Pokochaj gorąco”. O zachowaniu terminu, o 
którym mowa w zdaniu poprzednim decyduje data złożenia reklamacji 
pod wyżej wskazanym adresem lub data jej nadania.

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej 
reklamację, jej adres korespondencyjny oraz dokładny opis przyczyn 
reklamacji. W reklamacji można również podać numer telefonu 
kontaktowego oraz oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji.  

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni 
od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie 
powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym 
w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji. 

4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie 
ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze 
postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

§6 Postanowienia końcowe
 

1. Odbierając przesyłkę kurierską z nagrodą w Akcji, Uczestnik powinien w 
obecności kuriera sprawdzić, czy napoje alkoholowe zawarte w przesyłce są 
nieuszkodzone. Jeżeli Uczestnik stwierdzi takie uszkodzenia lub ma inne 
uwagi odnośnie zawartości lub stanu przesyłki, to powinien spisać protokół 
reklamacji zgodnie z podanymi przez kuriera zasadami składania reklamacji 
dotyczących usługi kurierskiej. 

2. Administratorem danych osobowych uczestników Akcji jest Jantoń S.A. Sp.K, 
z siedzibą w Dobroniu przy ul. Sienkiewicza 68, 95-082 Dobroń. Dane 
osobowe będą przetwarzane zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) wyłącznie w celach 
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji. Podanie danych 
osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu i adresu 
korespondencyjnego jest dobrowolne jednak niezbędne do odebrani 
Nagrody w Akcji. Osobie podającej dane osobowe służy prawo dostępu do 
jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
www.zbojeckie.pl 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu, przy czym 
zmiany takie nie mogą pogorszyć warunków uczestnictwa w Akcji przez 
osoby, które przystąpiły do Akcji przed zmianą Regulaminu. Każda zmiana 
Regulaminu podana zostanie do wiadomości poprzez zamieszczenie 

http://www.zbojeckie.pl


odpowiedniej informacji wraz z treścią nowego Regulaminu na stronie 
www.zbojeckie.pl 

5. Informacje na temat Akcji można uzyskać kontaktując się z Organizatorem 
pod adresem e-mail: ad@fasterandbetter.pl lub ag@fasterandbetter.pl. 
Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 7 dni roboczych. 

http://www.zbojeckie.pl

