
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaniewska 42 

02-672 Warsaw, Poland 

REGULAMIN KONKURSU 

 

 

„Pokaż Efekt TYMBARK” 

 

 

1. Postanowienia ogólne. 

1.1. Konkurs organizowany jest przez spółkę MSLGROUP SP. z o.o. z siedzibą w 02-672 Warszawa, ul. 
Domaniewska 42; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, KRS 0000288123, NIP 521-345-86-65; REGON 141089019; Kapitał Zakładowy w wysokości 
250 000,00 PLN wpłacony w całości. 

1.2. Konkurs przeznaczony jest dla czytelników bloga kulinarnego www.olgasmile.com zwanych dalej 
Uczestnikami.  

1.3. Czas trwania konkursu 09.04.2014 r. - 23.04.2014 r.  

1.4. Podstawowe zadanie konkursowe: opisz w formie wierszyka lub rymowanki, jaki efekt daje picie soku 
100% Tymbark do śniadania. Dodatkowo, każdy z uczestników może przesłać na adres e-mail sponsora zdjęcie 
swojego ulubionego śniadania, które je w tygodniu.  

1.5. Dane osobowe uczestników promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych. Regulamin Konkursu będzie i jest dostępny jest na stronie bloga 
www.olgasmile.com. 

1.6.  Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników. 

2. Uczestnictwo w Konkursie. 

2.1.  Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

2.2.  Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, Zleceniodawcy oraz członkowie ich 
rodzin, tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 

2.3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. 
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia 
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

http://www.olgasmile.com/
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2.4.  Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie 
można przenosić na inne osoby. 

3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie. 

3.1. Konkurs polega na: 

3.1.1. Stworzeniu i umieszczeniu pod wpisem konkursowym na blogu www.olgasmile.com autorskiego 
wierszyka/rymowanki nt. soku 100% TYMABRK na śniadanie, według zasad zamieszczonych na stronie 
www.olgasmile.com. 

3.1.2. Zrobieniu zdjęcia ulubionego śniadania, jadanego w tygodniu, według zasad zamieszczonych na 
stronie www.olgasmile.com oraz przesłanie go na adres e-mail sponsora. 

3.2. Aby zgłosić się do konkursu, należy: 

3.2.1. Stworzyć wierszyk/rymowankę o zdrowym soku oraz efekcie TYMBARK: „opisz w formie 

wierszyka lub rymowanki, jaki efekt daje picie soku 100% Tymbark do śniadania”  

Warunki konieczne do spełnienia przez wpis, to pojawienie się w tekście fraz „sok 100%” i „efekt 

TYMBARK”. 

3.2.2. Zamieścić wierszyk/rymowankę pod postem z informacją o konkursie na stronie bloga 

www.olgasmile.com.  

Każda osoba dodająca komentarz pod nickiem, musi podać w formularzu prawdziwy adres e-mail. Po 

wybraniu zwycięzców, uznane będą za prawdziwe tylko te dane do wysyłki nagród, które otrzymane 

zostaną z adresu e-mail, który znajdował się przy nagrodzonym komentarzu (widoczny tylko dla 

administratora strony www.olgasmile.com.  

3.3. Komentarze są moderowane przez blogerkę – administratora strony www.olgasmile.com, która zastrzega 
sobie prawo do nie dopuszczenia do konkursu tych wpisów, które są niezgodne z prawem lub ogólnie 
pojmowaną kulturą, etetykietą czy dobrym smakiem. 

3.4. Spośród wszystkich osób, które umieszczą wierszyk/rymowankę pod wpisem konkursowym na stronie 

www.olgasmile.com, wybranych zostanie 10 osób, które otrzymają nagrody I etapu (sprecyzowane w pkt. 4.2.1. 

niniejszego Regulaminu). 

3.5. Aby wziąć udział w dodatkowym etapie konkursu, należy: 

3.5.1. Wykonać zdjęcie ulubionego śniadania, jadanego w tygodniu.  

http://www.olgasmile.com/
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Śniadanie musi być zdrowe i szybkie do zrobienia i towarzyszyć mu szklanka soku 100% na zdjęciu oraz 
logo TYMABARK w postaci kartonu/butelki soku bądź innej kreatywnej formie.  

2.5.2. Przesłać zdjęcie na adres e-mail sponsora: efekttymbark@gmail.com. Temat maila powinien 
brzmieć: „konkurs OlgaSmile” a w treści znajdować się nick i treść wierszyka/rymowanki, która 
zamieszczona została pod wpisem konkursowym na stronie bloga www.olgasmile.com.   

3.6. Zgłoszenia przesłane na e-mail biorą udział w walce o nagrody II etapu - nagrodę główną oraz 2 nagrody 
pocieszenia (sprecyzowane w pkt. 4.2.2. niniejszego Regulaminu). 

3.6.1. W walce o nagrodę główną oraz 2 wyróżnienia może wziąć udział tylko osoba, która oprócz 
umieszczenia wiersza/rymowanki pod postem, dodatkowo prześle zdjęcie śniadania na adres e-mail 
sponsora: efekttymbark@gmail.com.  

3.7. Każda osoba może zgłosić do konkursu dowolną ilość wierszyków/rymowanek oraz zdjęć. Należy 
zamieszczać je w oddzielnych komentarzach, oraz przesyłać osobnymi wiadomościami e-mail, tak, aby możliwe 
było wskazanie, za które zgłoszenie dana osoba biorąca udział w zabawie, została nagrodzona. 

 3.7.1. Każdemu zdjęciu śniadania musi towarzyszyć inny wierszyk/rymowanka. 

3.8. Poprzez zgłoszenie wierszyka/rymowanki oraz zdjęcia do Konkursu w sposób wyżej określony, Uczestnik 
Konkursu oświadcza, że treść i forma każdej z zamieszczonych wypowiedzi konkursowych nie narusza 
przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony 
do zgłoszenia każdej z wypowiedzi konkursowych. 

3.9. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia Uczestnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną. W 
przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu go przez Organizatora, 
nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienie wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim 
roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich 
zasądzenia od Organizatora, regresowo zwróci całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki 
i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z 
wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 

3.10. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na korzystanie z autorskich praw majątkowych do zgłoszonego 
przepisu przez Organizatora konkursu i Zleceniodawcę a także wszelkich Utworów będących składnikami 
Zgłoszenia (w szczególności takich jak zdjęcia), w sytuacji gdy ich przepisy zostaną nagrodzone, bez ograniczeń 
terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji: 

3.10.1. wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, 
publikacja w Internecie na następujących stronach: www.facebook.pl - fanpage marki TYMBARK oraz 
na stronie Tymbark.com, a także na stronie  www.olgasmile.com. 

3.11. Powyższa zgoda określona w pkt. 3.10.  jest równoznaczna z przekazaniem praw autorskich w zakresie jak 
wyżej przez Uczestnika, w zamian za otrzymaną nagrodę w konkursie. Dodatkowo, Uczestnicy wyrażają zgodę 
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na użycie ich wizerunków w zakresie wskazanym powyżej w wypadku przyznania im nagrody głównej 
określonej w pkt. 4.2.2.    

4. Zasady wyłaniania zwycięzców w  konkursie, skład Jury oraz Nagrody 

4.1. Finalistów Konkursu wybiera jury konkursowe. W skład jury będą wchodzić:  
 OlgaSmile – autorka bloga 

 Dagmara Gąsiorek, reprezentująca markę TYMBARK  

 Irena Sękal z firmy MSLGROUP 

4.2.  Ocenie w konkursie podlegać będą:  

4.2.1. Etap I 

 kreatywność, 

 obecność w treści wierszyka/rymowanki fraz „sok 100%” oraz „efekt TYMBARK”. 

4.2.2. Etap II 

 fantazyjność oraz oryginalność przepisu, 

 szybkość przygotowania dania, 

 obecność szklanki soku 100% na zdjęciu, 

 kreatywność w umieszczeniu loga TYMBARK na zdjęciu. 

4.3. Zwycięzca będzie wyłoniony na podstawie niezależnej, kolegialnej decyzji Jury, wydanej nie później niż 7 
dni po dacie zakończenia konkursu. Decyzja zostanie ogłoszona w ww. przewidzianym terminie za 
pośrednictwem strony strony www.olgasmile.com.   

4.4. Nagrody: 

4.4.1. Etap I 

 soki 100% TYMBARK (6 szt. litrowych kartonów + 18 szt. w butelkach 0,3 l PET/os.) 
 Książki kulinarne autorstwa OlgaSmile - 1 szt./os. 

4.4.2. Etap II 

 3 nagrody rzeczowe:  
- 1 nagroda główna wartości do 1000 PLN brutto (Toster Casa Bugatti Volo)  
- 2 wyróżnienia o wartości do 250 PLN brutto (Misy Menu Unplugged Dropp!) 

 12 szt. litrowych soków 100% TYMBARK/os. 

4.5. Zwycięzca ma prawo do 1 nagrody w konkursie. 

4.6. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę. 

4.7. Do Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody, z 
przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

http://www.olgasmile.com/
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Zwycięzcom nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia 
wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na 
konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora. 

5. Wyłączenia odpowiedzialności 

5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie 
doręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika 
Konkursu numeru telefonu oraz adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. 

5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez 
nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji 
uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych. 

6.   Postępowanie reklamacyjne 

6.1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego konkursu powinny być składane na piśmie na adres 
organizatora. 

6.2. Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy reklamację i pisemnie poinformuje 
zgłaszającego o zajętym stanowisku. 

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie poprzez 
zamieszczenie stosownych zmian na stronie www.olgasmile.com.  

http://www.olgasmile.com/

