
REGULAMIN KONKURSU 

„Aktywny Rodzic - Aktywne Dziecko” 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa i 
prowadzenia konkursu „Aktywny Rodzic - Aktywne Dziecko” (dalej „Konkurs”).  

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Purella Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, ul. Wiertnicza 32, 02-952 Warszawa, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000565049, REGON: 
361898145 (dalej zwana „Organizatorem”).  

3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sieci Internet, 
za pośrednictwem strony www.aktywnedziecko.pl  (Strona Konkursowa) 

4. Konkurs trwa od dnia 23.05.2022 r. do dnia 05.06.2022 r.  

5. Do Konkursu można dołączyć w każdym momencie jego trwania.  

6. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także członkowie ich 
najbliższej rodziny.  

7. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 6, rozumie się: 
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo 
małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również 
znajdujące się pod opieką lub kuratelą.  

8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 
o grach hazardowych (Dz. U. 2016.471 tj.).  

 

§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (zwana dalej „Uczestnikiem”), która:  

1) dokona w czasie trwania Konkursu zakupu przynajmniej jednej przekąski 
BeRAW Kids lub Musli Kids Purella Superfoods w dowolnym sklepie 
stacjonarnym, albo w dowolnym sklepie internetowym;  

2) zarejestruje się jako Uczestnik Konkursu, za pośrednictwem formularza 
konkursowego zamieszczony na dedykowanej stronie internetowej 
funkcjonującej pod adresem www.aktywnedziecko.pl, poprzez: 

(a) podanie prawidłowych danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska, 
adresu e-mail, numer telefonu; 

(b) przesłanie skanu paragonu (ze sklepu stacjonarnego) lub dowodu zakupu 
(ze sklepu internetowego) dokumentującego zakup w czasie trwania 

http://www.aktywnedziecko.pl/
http://www.aktywnydziecko.pl/


Konkursu przynajmniej jednej przekąski BeRAW Kids lub Musli Kids 
Purella Superfoods (Dowód Zakupu); 

(c) zamieszczenie krótkiego opisu swojego rodzinnego sposobu na 
aktywne spędzanie czasu z dzieckiem (Odpowiedź Konkursowa); 

(d) wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach 
niezbędnych do realizacji przedmiotowego Konkursu i zaakceptuje 
niniejszy Regulamin; 

3) zachowa do czasu wydania nagród Dowód Zakupu, który zarejestrował w 
Konkursie. 

2. Zakończenie rejestracji przez Uczestnika, poprzez wypełnienie wszystkich 
wymaganych okien w formularzu zgłoszeniowym i naciśnięciu przycisku „Wyślij 
zgłoszenie”, jest równoznaczne z dokonaniem zgłoszenia przez Uczestnika 
udziału w Konkursie (Zgłoszenie Udziału) i uniemożliwia ponowną edycję 
formularza (np. w postaci zmiany danych, zmiany przesłanego opisu, dodania 
kolejnego opisu etc.). 

3. Każdy kolejny Dowód Zakupu spełniający kryteria określone w Regulaminie daje 
możliwość Uczestnikowi ponownego Zgłoszenia Udziału, pod warunkiem 
dokonania ponownej rejestracji Uczestnika do Konkursu zgodnie z ust. 1 i 2 
powyżej.  

UWAGA: Jeden Dowód Zakupu może zostać wykorzystany przez Uczestnika tylko 
jeden raz przy rejestracji uczestnictwa w Konkursie niezależnie od ilości przekąsek 
BeRAW Kids lub Musli Kids Purella Superfoods, których zakup dokumentuje.  

4. Przystępując do Konkursu (dokonując Zgłoszenia Udziału), Uczestnik 
zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, w 
szczególności wskazanych w §3 ust. 2-4 poniżej.  

 

§3 

ZASADY KONKURSU 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy spełnić warunki uczestnictwa wskazane w 
§2 Regulaminu. 

2. Zgłoszenie Udziału jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest 
wyłącznym twórcą Odpowiedzi Konkursowej, jak również że Uczestnikowi 
przysługują do niej (jako całości i każdej części) nieograniczone osobiste i 
majątkowe prawa autorskie i prawa zależne, a także iż Odpowiedź Konkursowa 
nie narusza praw osób trzecich, jest wolna od niedozwolonych zapożyczeń oraz 
nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na 
odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu zamieszczenia Odpowiedzi 
Konkursowej i wykorzystania Odpowiedzi Konkursowej w celu przeprowadzenia 
Konkursu, jak również w celach wskazanych w ust. 3 poniżej oraz w §5 ust. 9. 

3. Przekazując Odpowiedź Konkursową wraz ze Zgłoszeniem Udziału, Uczestnik 
wyraża również zgodę na udostępnienie Odpowiedzi Konkursowej na Stronie 
Konkursowej, w kanałach social media Organizatora oraz na jego stronie 
internetowej z oznaczeniem Uczestnika jako autora Odpowiedzi Konkursowej z 
podaniem imienia i nazwiska, m.in. w celu informowania o Konkursie, ogłoszenia 
Zwycięzców lub napisania recenzji z przebiegu Konkursu. Uczestnik równocześnie 



zezwala na nieingerujące w merytoryczną treść Odpowiedzi Konkursowej zmiany 
graficzne i opracowania pozwalające na prezentację Odpowiedzi Konkursowej na 
należących do Organizatora kanałach social media i portalach internetowych, bez 
jakichkolwiek odpłatności. W tym celu Uczestnik Konkursu z chwilą dokonania 
Zgłoszenia Udziału upoważnia Organizatora do bezpłatnego, bezwarunkowego i 
bezterminowego korzystania z treści Odpowiedzi Konkursowej, na następujących 
polach eksploatacji: wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w 
szczególności na Stronie Konkursu, stronie internetowej www.aktywnedziecko.pl, 
oraz w następujących kanałach social media:  

https://www.facebook.com/przekaskiBeRAW,  
https://www.facebook.com/purellasuperfood, 

https://www.instagram.com/beraw_ewachodakowska/?hl=pl, 
https://www.instagram.com/beraw_kids/?hl=pl,  
https://www.instagram.com/purella_superfoods/?hl=pl;  

 

4. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia Udziału, które:  

a) naruszają powszechnie obowiązujące przepisy w prawie polskim,  

b) nie dotyczą w całości lub części przedmiotu Konkursu lub nie mają wartości 
merytorycznej, 

c) zawierają nieprawdziwe dane osobowe, jak również nieprawdziwe 
(nieprawidłowe) adresy mailowe oraz numery telefoniczne, 

d) są kopią w całości lub części treści Odpowiedzi Konkursowej innych 
Uczestników Konkursu, zawierają fragmenty treści z różnych źródeł, a także 
są kopią własnej Odpowiedzi Konkursowej. 

e) zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym lub 
naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa 
własności intelektualnej. 

§4 

NAGRODY 

1. Organizator przewidział następujące Nagrody Główne w Konkursie:  

a) za zajęcie pierwszego miejsca nagroda w postaci dwóch rowerów: jeden 
dla osoby dorosłej (ELOPS 520 - rower miejski z niską ramą) oraz drugi rower 
dla dziecka (BTWIN 500 Dark Hero 16”) o łącznej wartości 2.180,00 zł wraz z 
dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 243,00 zł; 

b) za zajęcie drugiego miejsca, nagroda w postaci dwóch hulajnóg: jedna dla 
osoby dorosłej (TOWC 5 XL) oraz druga dla dziecka (OXELO MID5 z 
hamulcem na kierownicy i amortyzatorem) o łącznej wartości 670,00 zł wraz z 
dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 75,00 zł; 

c) za zajęcie trzeciego miejsca, nagroda w postaci dwóch par rolek: jedna 
para dla osoby dorosłej (OXELO Fit500) oraz druga dla dziecka (OXELO FIT3) 
o łącznej wartości 500,00 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 
56,00 zł. 

http://www.aktywnydziecko.pl/
https://www.facebook.com/przekaskiBeRAW
https://www.facebook.com/purellasuperfood
https://www.instagram.com/beraw_ewachodakowska/?hl=pl
https://www.instagram.com/beraw_kids/?hl=pl
https://www.instagram.com/purella_superfoods/?hl=pl


2. Organizator przewidział również sto Nagród Dodatkowych dla stu Uczestników, w 
postaci bonów do wykorzystania w sklepach sieci Empik, każdy bon o wartości 
100,00 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 12,00 zł. 

3. Organizator skontaktuje się również ze Zwycięzcami poprzez wiadomość wysłaną 
na adresy e-mailowe wskazane przy Zgłoszeniu Uczestnictwa. Zwycięzca jest 
zobowiązany w terminie siedmiu dni od otrzymania informacji do skontaktowania 
się z Organizatorem w celu podania danych niezbędnych do identyfikacji i do 
odbioru nagrody, tj.: 

a) imię i nazwisko, 

b) adres zamieszkania i numeru PESEL - do wykonania obowiązku podatkowego, 

c) adresu do wysyłki nagrody (dotyczy Nagrody Głównej), 

d) adresu mailowego do przesłania nagrody (dotyczy Nagrody Dodatkowej). 

4. Nagrody Główne zostaną dostarczone kurierem nie później niż 30 dni od daty 
otrzymania przez Organizatora od Zwycięzcy danych wskazanych w ust. 3 
powyżej. Natomiast Nagrody Dodatkowe zostaną dostarczone pocztą e-mailową, 
nie później niż 30 dni od daty otrzymania przez Organizatora od Zwycięzcy danych 
wskazanych w ust. 3 powyżej. Organizator w wiadomości zwrotnej przekaże 
Zwycięzcom dokładne informacje dotyczące wysyłki nagrody. 

5. Przychód uzyskany z tytułu nagrody uzyskanej w ramach Konkursu podlega 
opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości nagrody, na zasadach 
wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przed 
wydaniem Nagrody zostanie pobrana od Zwycięzcy kwota podatku, która zostanie 
odprowadzona na konto właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z przepisami 
prawa podatkowego. Kwota podatku zostanie pobrana z kwoty dodatkowej 
nagrody pieniężnej, o której mowa powyżej do czego Zwycięzca upoważnia 
Organizatora. 

6. Przesłanie danych, o których mowa w ust. 3 powyżej jest warunkiem dokonania 
odbioru Nagrody. Niepodanie przez Zwycięzcę ww. danych lub podanie 
nieprawdziwych danych, a także nieskontaktowanie się przez Zwycięzcę z 
Organizatorem w terminie siedmiu dni liczonych od dnia otrzymania od 
Organizatora informacji, o której mowa w ust. 3 powyżej, może skutkować brakiem 
możliwości wydania nagrody. 

7. Zwycięzcy przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia 
nagrody.  

8. Organizator informuje, że wydanie Nagrody Głównej może być uzależnione od 
podpisania przez Zwycięzcę stosownego protokołu odbioru nagrody w obecności 
kuriera.  

 

§5 

TRYB WYŁONIENIA NAGRODZONYCH 

1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa 
(dalej: Komisja) powołana przez Organizatora. Komisja działa kolegialnie. 

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieniu po zakończeniu Konkursu. Oficjalne wyniki 
Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 13.06.2022 na Stronie Konkursu, poprzez 



podanie Uczestników (imienia i nazwiska), którzy zdobyli Nagrody Główne i 
Nagrody Dodatkowe (Zwycięzca). 

3. Zwycięzca zostanie również poinformowany o wygranej za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail w formularzu 
zgłoszeniowym. 

4. Komisja podejmuje swobodną decyzję w zakresie oceny Odpowiedzi 
Konkursowych i przyznania Uczestnikom miejsc i nagród, kierując się 
kreatywnością, estetyką oraz zabawnością Odpowiedzi Konkursowych. 

5. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od 
Uczestników Konkursu reklamacji. 

6. Posiedzenia Komisji są niejawne. 

7. Organizator, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, nabywa autorskie 
prawa majątkowe do nagrodzonych w Konkursie Odpowiedzi Konkursowych wraz 
z prawami zależnymi oraz uprawnieniem do dokonywania zmian i modyfikacji tych 
Odpowiedzi Konkursowych. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji 
zwycięskich Odpowiedzi Konkursowych w mediach wskazanych w §3 ust. 3 oraz 
w swoich materiałach marketingowych. 

 

§6 

DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, adres do 
kontaktu: ul. Wiertnicza 32, 02-952 Warszawa, wpisany do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000565049, REGON: 
361898145. 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z 
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej „RODO”).  

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach i na 
następujących podstawach prawnych: 

a) wzięcia udziału w Konkursie i jego przeprowadzenia, w tym kontaktu z 
Uczestnikiem, jak również wydania Nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i 
b RODO; 

b) w celu wykonania zawartej umowy, o której mowa w §5 ust. 7 Regulaminu, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

c) dokonywania rozliczeń, dochodzenia roszczeń związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, w celach archiwalnych (dowodowych) dla 
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co 
jest prawnie uzasadnionym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;  



d) prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w 
związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2018r. poz. 395). 

4. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazane zgodnie z prawem również 
innym podmiotom (np. współpracującym agencjom, firmie kurierskiej, podmiotom 
zajmującym się rozliczaniem podatkowym, ect.) w celu technicznego wsparcia 
przeprowadzania Konkursu, wydania nagród, rozpatrzenia reklamacji i 
podejmowania innych czynności przewidzianych w Regulaminie oraz w 
przepisach prawa. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do 
państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane:  

a) w przypadku przetwarzania danych, o których mowa w ust. 3 ppkt a), b) i c) 
niniejszego punktu – do upływu okresu przedawnienia roszczeń;  

b) w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w ust. 3 ppkt d) 
niniejszego punktu – przez okres wymagany przepisami ustawy o 
rachunkowości.  

6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a 
także prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jego danych 
osobowych narusza przepisy RODO. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie, jednak skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na 
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Dane osobowe 
Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji wywołujących wobec Uczestnika skutki prawne.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału 
w Konkursie i odbioru Nagrody. 

 

§7 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej 
reklamacji dotyczącej sposobu przeprowadzenia Konkursu w terminie 14 dni od 
ogłoszenia jego wyników. 

2. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie na piśmie do siedziby 
Organizatora na adres: ul. Wiertnicza 32, 02-952 Warszawa, dopiskiem na 
kopercie „Reklamacja - Konkurs Aktywny Rodzic - Aktywne Dziecko”. 

3. Reklamacja winna zawierać dokładne dane reklamującego (imię, nazwisko 
reklamującego, adres do korespondencji), przyczynę reklamacji oraz żądanie, 
jakiego domaga się reklamujący. 

4. Reklamujący zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą 
listu poleconego w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji na adres 
określony w ust. 3 powyżej. 

5. Wniesienie reklamacji nie wstrzymuje możliwości rozdania Nagród. 

 



§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest sporządzony w formie elektronicznej i jest 
dostępny na Stronie Konkursu. 

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 
Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie 
warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także 
prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Nagroda 
rzeczowa wymieniona w Regulaminie Konkursu nie podlega wymianie na gotówkę 
oraz żadną inną formę gratyfikacji. 

4. Naruszenie przez Uczestnika Regulaminu, a w szczególności niepodanie lub 
podanie nieprawdziwych danych przez Uczestnika, niezłożenie lub złożenie 
nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z 
uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z 
Konkursu. 

5. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany postanowień Regulaminu w 
trakcie trwania Konkursu, przy czym Organizator zawiadomi o zmianie 
Regulaminu z jednodniowym wyprzedzeniem zamieszczając stosowną informację 
na Stronie Konkursu. Zmiana Regulaminu nie może wpływać negatywnie na 
warunki uczestnictwa w Konkursie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa 
nabyte przez Uczestnika przed zmianą Regulaminu. 


