
Regulamin konkursu „Konkurs z Yeti”  
 
I Postanowienia ogólne  
 
1. Organizatorem Konkursu jest firma Ceneria.pl, określana dalej jako „Organizator”, z 
siedzibą w Niepołomicach, kod 32-005, przy ul. Wielickiej 85 g. 
 
2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 
regulaminie, określanym dalej jako "Regulamin". 
 
3. Konkurs przeprowadzany jest pod nazwą: „Konkurs z Yeti”, zwany dalej „Konkursem”. 
 
4. Konkurs polega na dokończeniu hasła: „Marzy mi się śpiwór puchowy, gdyż...”. 
 
5. Czas trwania Konkursu: 23. 05 – 20. 06. 2012 r 
 
6. Konkurs prowadzony jest na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
7. Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać na stronie internetowej 
www.ceneria.pl oraz na profilach facebook: www.facebook.com/Ceneria.pl oraz  
www.facebook.com/yetipoland. 
 
II Uczestnicy Konkursu 
 
1. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, określane dalej jako 
„Uczestnicy”.  
 
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy oraz pełnomocnicy 
Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w 
stosunku przysposobienia. 
 
3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi zostać fanem fanpage'a Ceneria.pl oraz 
fanem profilu Yeti na facebooku poprzez kliknięcie „Lubię to” na 
www.facebook.com/Ceneria.pl oraz www.facebook.com/yetipoland 
 
 
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika 
Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim 
zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do 
udziału w Konkursie. 
 
III Zasady Konkursu 
 
1. Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnik musi zostać fanem fanpage'a Cenerii oraz Yeti 
na facebooku.  
 
2. Zadanie konkursowe polega na dokończeniu zdania: „Marzy mi się śpiwór puchowy, 
gdyż...”  
 
3. Odpowiedź konkursową należy wysłać na adres: konkurs@ceneria.pl.  
 



4. Aby hasło zgłoszone przez Uczestnika zostało uznane za liczące się w Konkursie, musi 
zostać wysłane w okresie trwania edycji Konkursu oraz zostać zatwierdzone przez 
Organizatora. 
 
5. Najciekawsze odpowiedzi otrzymane drogą mailową będą następnie publikowane przez 
Organizatorów na fanpage'u Ceneria.pl: www.facebook.com/Ceneria.pl, gdzie mogą być 
oceniane i komentowane przez Internautów. 
 
6. W Konkursie biorą udział wyłącznie wypowiedzi wysłane na konkursowy adres e-mail, tj. 
konkurs@ceneria.pl. Nie będą brane pod uwagę wypowiedzi opublikowane jedynie na 
fanpage'u Organizatora. 
 
 
IV Nagrody w Konkursie 
 
1. W Konkursie przewidziane są 4 nagrody: 1 nagroda główna oraz nagrody za II, III i IV 
miejsce, zwane dalej „Nagrody”. 
 
2. Nagrodą główną w Konkursie jest śpiwór marki Yeti NGT+1, o wartości detalicznej 620 
zł. 
 
3. Nagrody za II, III i IV miejsce to kupony rabatowe na produkty marki Yeti do 
wykorzystania do końca 2012 roku w sklepie www.yeti.com.pl o wartości odpowiednio: -40 
%, -20 %, -10 %. 
 
4. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.  
 
5. Wartość Nagrody przekazanej pojedynczemu Zwycięzcy nie przekracza 760 zł brutto i 
jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. 
 
 
V Wyłonienie Zwyci ęzców  
 
1. Osoby, które otrzymają nagrody w Konkursie, zwani dalej „Zwycięzcy” wyłaniani są 
przez Komisję składającą się z pracowników Organizatora poprzez wybór najciekawszej 
wypowiedzi przesłanej do Organizatora.  
 
2. Zwycięzcami zostaną Uczestnicy, będący autorami najciekawszych oraz najbardziej 
przekonujących zdaniem Organizatora wypowiedzi nadesłanych na Konkurs. 
 
3. Przy wyłanianiu Zwycięzcy Organizator może (ale nie musi) brać pod uwagę 
komentarze przyporządkowane do wypowiedzi na www.facebook.com/Ceneria.pl oraz 
ocenę Internautów. 
 
4. Organizator zastrzega, że wybór Zwycięzców jest wynikiem subiektywnych ocen 
członków Komisji i jest "niedyskutowalny" oraz ostateczny.  
 
5. Wyłonienie Zwycięzcy odbywa się w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu 
terminu Konkursu.  
 
VI Przekazanie Nagród 
 



1. Warunkiem przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu jest udostępnienie poprawnych 
danych umożliwiających kontakt z Uczestnikiem Konkursu. 
 
2. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej e-mailem lub telefonicznie w ciągu 3 dni 
roboczych od wyłonienia. 
 
3. Nagroda główna zostanie wysłana na adres podany przez Uczestnika Konkursu w 
terminie do 14 dni roboczych po potwierdzeniu przez Zwycięzcę. 
 
4. Kody do kuponów rabatowych zostaną przekazane zwycięzcom drogą e-mailową w 
terminie do 14 dni roboczych po wyłonieniu Zwycięzców. 
 
5. Brak potwierdzenia (odebrania e-maila lub telefonu) w ciągu 7 dni roboczych od 
powiadomienia uprawnia Organizatora do wyłonienia innego Zwycięzcy. 
 
3. Zwycięzca nie może przenieść prawa do przyznanej Nagrody na rzecz osoby trzeciej. 
 
VI Odpowiedzialno ść 
 
1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane 
podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika, w szczególności: dane 
teleadresowe, e-mail, telefon. 
 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru Nagrody przez 
Zwycięzcę z powodów leżących po stronie Zwycięzcy a niezależnych od Organizatora. 
 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwą pracę dostawcy Nagród. 
 
2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego 
zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa.  
 
V Ochrona danych osobowych 
 
1. Dane osobowe Uczestnika będącego osobą fizyczną przetwarzane będą przy 
zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. 
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  
 
2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika jest Organizator. 
 
3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, przy czym jest niezbędne dla uczestniczenia 
w Konkursie tj.: w celu realizacji Konkursu, wyłonienia Zwycięzców Konkursu, doręczenia 
nagród oraz w celach dowodowych.  
 
4. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz 
możliwość ich poprawiania. 
 
VI Reklamacje 
 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu rozpatrywane będą przez Organizatora. 
 
2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie listem poleconym 



przesyłanym na adres: Ceneria.pl Dariusz Gruszkal, ul. Wielicka 85 g, 30-005 
Niepołomice, z dopiskiem „Konkurs Yeti”. Reklamacje mogą być przesyłane przez cały 
czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni po zakończeniu Konkursu (decyduje data 
wpływu reklamacji pod wskazany adres). Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie 
nie będę rozpatrywane.  
 
3. Pisemne reklamacje powinny zawierać pełne dane reklamującego i dokładny adres 
korespondencyjny, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.  
 
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik 
zostanie powiadomiony o decyzji listem poleconym, wysłanym pod adres podany w 
reklamacji, w terminie 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. 
 
5. Złożenie reklamacji w trybie określonym w niniejszym punkcie jest jedynym sposobem 
dochodzenia przez Uczestnika roszczeń związanych z Promocją, a jej wyniki są 
ostateczne i wiążące dla Uczestnika. 
 
VII Postanowienia ko ńcowe 
 
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady 
Konkursu.  
 
2. Treść Regulaminu będzie znajdować się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na 
stronie www.ceneria.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.  
 
3. Udział w Konkursie oznacza zapoznanie się z Regulaminem przez Uczestnika i 
akceptację jego zasad. 
 
4. Wszelkie doręczenia na adresy pocztowe i kontakty na numery telefonów i/lub adresy 
elektroniczne wskazane przez Uczestnika będą uważane za prawidłowe, o ile Uczestnik 
nie poinformuje Organizatora o zmianie tych danych. 
 
5.  Wszystkich Uczestników obowiązują właściwe przepisy podatkowe.  
 
6.  Konkurs zwany „Konkursem z Yeti” nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 
1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 
 
7. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem 
mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu 
cywilnego.  
 
8. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd 
powszechny.  
 


