
REGULAMIN KONKURSU  „Czym są dla Ciebie zdrowe i piękne zęby?”  zwany dalej 

„Regulaminem”    

Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem konkursu „Czym są dla Ciebie zdrowe i piękne zęby?”, zwanego dalej 

„Konkursem”, jest firma ANKA CYMEON Anna Pietrzyk z siedzibą w Krakowie, przy ul. 

Bsp. Prandoty 6-8, 31-435 Kraków, NIP 6761753934, REGON 356300769, zwana dalej 

Organizatorem, przy współpracy z siecią handlową sklepów „Laboo”. 

2. Organizator działa na zlecenie NAVO ORBICO Sp. z o.o. z siedzibą 43-100 Tychy, ul. 

Oświęcimska 51,NIP: 646-25-26-337, REGON: 277632751,Sąd Rejonowy w Katowicach, 

Wydział Gospodarczy KRS 0000046562 

 3. Konkurs jest prowadzony na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z 

przepisami obowiązującego prawa.  

4. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem telefonicznej wiadomości tekstowej, tzw. 

SMS, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.   

5. Konkurs jest prowadzony w sklepach Laboo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

oferujących produkty Procter & Gamble, zwanych dalej Sklepami.   

6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 8 października 2014 roku i będzie trwał do dnia 31 

października 2014 roku, w tym terminie można zgłosić udział w Konkursie.    

Uczestnicy Konkursu  

7. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili przystąpienia do 

Konkursu ukończyły 18 lat, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu 

cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej Uczestnikami.  

8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie zarządu Organizatora, a 

także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się osoby zaliczane do I 

(pierwszej) grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i 

darowizn.   

Udział w Konkursie 

 9. Do udziału w Konkursie uprawnia nabycie w sklepach Laboo, w okresie trwania Konkursu 

wskazanym w pkt 6 Regulaminu, co najmniej 2 (dwóch) opakowań jednostkowych 

produktów marki Procter & Gamble spośród produktów wskazanych w Załączniku Nr 1 do 

Regulaminu (do pobrania TUTAJ), zwanych dalej Towarami Konkursowymi. Dokumentem 

potwierdzającym nabycie Towarów Konkursowych jest paragon fiskalny lub faktura, dalej 

Dowód Zakupu.  

10. Do udziału w Konkursie nie uprawnia nabycie towarów innych niż Towary Konkursowe.   

11. W przypadku zakupu wielokrotności wymaganej ilości Towarów Konkursowych, można 

dokonać zgłoszenia do Konkursu więcej niż 1 (jednej) Odpowiedzi, o której mowa w pkt 12 

Regulaminu, odpowiednio do ilości zakupionych Towarów Konkursowych. W każdym 

http://drogerielaboo.pl/Regulaminy/ZALACZNIK%20NR%201%20DO%20REGULAMINU%20KONKURSU.xls


przypadku podstawą do wzięcia udziału w Konkursie jest spełnienie warunków określonych 

w Regulaminie.  

12. W celu udziału w Konkursie Uczestnik, który dokonał zakupu wymaganej ilości Towarów 

Konkursowych, dokonuje zgłoszenia zadania konkursowego, czyli odpowiedzi na pytanie 

„Czym są dla Ciebie zdrowe i piękne zęby?” zwanej dalej Odpowiedzią.  

13. Odpowiedź można zgłosić poprzez wysłanie telefonicznej wiadomości tekstowej na 

numer 4321, w treści wpisując najpierw słowo : pasta.  po którym należy wpisać tekst 

Odpowiedzi, dalej SMS; koszt wysłania 1 (jednego) SMS-a określony jest według stawki u 

operatora Uczestnika. 14. Odpowiedź musi spełniać określone poniżej warunki: 1) 

Odpowiedź musi być oryginalna, a jej samodzielnym i wyłącznym twórcą musi być 

Uczestnik, 2) Uczestnikowi przysługują wyłączne, pełne i nieograniczone prawa autorskie do 

Odpowiedzi oraz Odpowiedź nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani 

obowiązujących przepisów prawa, 3) zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Odpowiedzi już 

wcześniej rozpowszechnionych lub zgłoszonych do innych akcji promocyjnych lub 

konkursów,  4) zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Odpowiedzi zawierających treści 

sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w 

szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne, 5) 

Odpowiedź nie może zawierać nazw produktów (marek) oraz znaków towarowych innych niż 

będących własnością Procter & Gamble. 6) Odpowiedź nie może przekroczyć 350 znaków, 

wraz ze spacjami oraz znakami interpunkcyjnymi. 15. Uczestnik nie może po dokonaniu 

zgłoszenia Odpowiedzi wprowadzać do niej zmian.   

Nagrody  

16. W Konkursie są przewidziane następujące nagrody: Tablet SAMSUNG Galaxy Tab 3 Lite 

8GB Wi-Fi Biały 3 szt i  Smartfon Galaxy Trend Lite 3 szt. 

Nagrody będą przyznawane w terminie do dnia 1 listopada 2014 roku, Zwycięzców w 

Konkursie oraz zdobywców nagród wyłoni w imieniu Organizatora komisja konkursowa, 

która składać się będzie z osób wybranych przez Organizatora. Komisja dokonuje wyboru 

według własnej oceny, biorąc w szczególności pod uwagę oryginalność pomysłu, 

kreatywność i treść Odpowiedzi.  Uczestnik, któremu przyznano nagrodę w Konkursie 

zostanie zawiadomiony o wygranej poprzez zwrotną wiadomość SMS na numer telefonu 

Uczestnika, z którego Uczestnik dokonał zgłoszenia Odpowiedzi. W zawiadomieniu 

Uczestnik zostanie poinformowany o konieczności nadesłania do Organizatora: 1) kopii 

Dowodu Zakupu, w celu zweryfikowania zakupu Towarów Konkursowych przed wydaniem 

Uczestnikowi nagrody, 2) danych adresowych miejsca zamieszkania Uczestnika, koniecznych 

do wysłania przez Organizatora nagrody do Uczestnika. Kopia Dowodu Zakupu oraz dane 

adresowe Uczestnika mogą być doręczone Organizatorowi przez Uczestnika poprzez 

przesłanie na piśmie listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu 

z dopiskiem „Konkurs” Przekazana Organizatorowi kopia Dowodu Zakupu musi być 

czytelna, aby umożliwiła zweryfikowanie prawidłowości dokonanego zakupu Towarów 

Konkursowych. Przekazanie Organizatorowi prawidłowej kopii Dowodu Zakupu oraz 

prawidłowych danych adresowych jest warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie. Jeżeli 

Organizator nie otrzyma od Uczestnika prawidłowej kopii Dowodu Zakupu oraz 

prawidłowych danych adresowych w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wysłania przez 

Organizatora do Uczestnika zawiadomienia, o którym mowa w pkt 21 Regulaminu, oznacza 



to utratę przez Uczestnika prawa do nagrody w Konkursie, a nagroda pozostaje własnością 

Organizatora. 26. Nagrody będą wysyłane do Uczestników pocztą lub kurierem. Warunkiem 

wydania nagród jest potwierdzenie przez Uczestnika odbioru przesyłki zawierającej nagrodę. 

W przypadku nieodebrania przez Uczestnika nagrody Uczestnik traci prawo do nagrody, a 

nagroda pozostaje własnością Organizatora. Jeden Uczestnik może zdobyć w Konkursie 1 

(jedną) nagrodę.  

Dane osobowe 32. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, 

poz. 926 ze zm.), wyłącznie dla wypełnienia jego usprawiedliwionych celów związanych z 

wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu w stosunku do jego Uczestników, w 

szczególności polegających na wydaniu nagród. Przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą i będzie wykonywane 

zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnicy podają swoje dane 

osobowe dobrowolnie i mają prawo wglądu do nich i ich poprawiania.   

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu „Czym są dla Ciebie zdrowe i piękne zęby?” 

WYKAZ TOWARÓW KONKURSOWYCH  

http://drogerielaboo.pl/Regulaminy/ZALACZNIK%20NR%201%20DO%20REGULAMINU%20KONKURSU.xls

