
REGULAMIN KONKURSU: 
„KUCHINOXOWY KONKURS - 

MALARSKIE DZIEŁA” 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Kuchinoxowy Konkurs MALARSKIE 

DZIEŁA”  i dalej zwany jest „konkursem”. 

2. Organizatorem konkursu jest Kuchinox Polska sp. z o. o. sp. k., Al. Kościuszki 1,  

90-418 Łódź, NIP: 725-15-51-267, KRS: 0000 536297, Sąd Rejonowy dla Łodzi 

Śródmieścia, REGON: 471594569. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie https://www.facebook.com/kuchinox/,  

w dniach od 30.04. – 10.05.2020 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej „uczestnikiem”) może być każda pełnoletnia 

osoba fizyczna lub prawna, która spełni warunki udziału w konkursie, w tym nie jest 

pracownikiem Kuchinox Polska sp. z o. o. sp. k. 

2. Uczestnictwo w konkursie ma charakter dobrowolny. 

3. Uczestnictwa w konkursie oraz praw z nim związanych, w tym prawa do nagrody, nie 

można przenosić na inne osoby czy podmioty. 

§ 3 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

Aby wziąć udział w konkursie, należy: 

A. Spełnić warunki uczestnictwa zamieszczone w § 2 niniejszego regulaminu. 

B. Wejść na stronę https://www.facebook.com/kuchinox/. 

C. Pod postem z dnia 30.04.2020 (dotyczącym Konkursu MALARSKIE DZIEŁA należy 

umieścić zdjęcie w komentarzu obrazujące odtworzone malarskie dzieło jednego ze 

słynnych artystów, jeśli uda się firmie Kuchinox odgadnąć autora wraz z tytułem 

obrazu zostaje przyznana nagroda.. 

D. Zapoznać się z niniejszym regulaminem. 

E. Nagrodę otrzymują wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie. 

F. Organizator zastrzega, że powiadomienie uczestników o nagrodzie nastąpi wyłącznie 

w formie postu na portalu Facebook opublikowanego do 7 dni od dnia zakończenia 

konkursu. 
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G. Aby otrzymać nagrodę, zwycięzca jest zobowiązany do wysłania swoich danych 

teleadresowych organizatorowi konkursu w ciągu 7 dni, za pośrednictwem 

komunikatora Messenger. W przypadku niespełnienia powyższych warunków 

uczestnik traci prawo do nagrody. 

§ 4 

NAGRODY 

1. Decyzję o przyznanym miejscu danego uczestnika w Konkursie podejmuje Komisja 

powołana przez Organizatora na czas trwania Konkursu, w składzie: Mateusz Jatczak, 

Magda Baszczyńska, Gabriela Wójcik. 

2. Lista zwycięzców będzie ogłoszona na profilu społecznościowym Facebook 

KUCHINOX 

3. Nagrodę konkursową otrzymają wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie.  

4. Nagrody otrzymają Ci uczestnicy, którzy spełnią wszystkie zasady uczestnictwa 

zamieszczone w § 3 niniejszego regulaminu. 

5. Przeznaczone zostały trzy nagrody główne w postaci Voucherów Kuchinox o wartości 

300 PLN, 200 PLN oraz 100 PLN wraz z gadżetami Kuchinox (długopis oraz torba). 

Voucher na zakup produktów Kuchinox do zrealizowania w przeciągu 3 miesięcy w 

Biurze Obsługi Klienta Kuchinox. Pozostałe miejsca od czwartego do dziesiątego 

Ociekarka na zlewozmywak rozsuwana albo Florida – pudełko z pokrywką 

28x33x15cm wraz z gadżetami Kuchinox (długopis oraz torba). Pozostałe miejsca 

Podstawka na sztućce kuchenne oraz gadżety Kuchinox (długopis oraz torba). 

6. Nagrodami w Konkursie są: 

a. Pierwsze miejsce: VOUCHER Kuchinox o wartości 300 PLN brutto – 1 szt. 

b. Drugie miejsce: VOUCHER Kuchinox o wartości 200 PLN brutto – 1 szt. 

c. Trzecie miejsce VOUCHER Kuchinox o wartości 100 PLN brutto – 1 szt.   

d. Miejsca od 4 do 10: Ociekarka na zlewozmywak rozsuwana 69,10 PLN brutto 

albo Florida – pudełko z pokrywką 28x33x15cm – 42,62 PLN brutto  

e. Podstawka na sztućce kuchenne 20,73 PLN brutto 

e. Torba Kuchinox o wartości 4,25 PLN brutto  

f. Długopis Kuchinox o wartości 0,99 PLN brutto  

 

§ 5 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Kuchinox Polska sp. 

z o. o. sp. k., Al. Kościuszki 1, 90-418 Łódź, NIP: 725-15-51-267, KRS: 0000 

536297, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, REGON: 471594569. 

2. Dane podane przez uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki nagrody, 

a także przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania nagrody  

i przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. 

4. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdym czasie, jednak  



w takim wypadku otrzymanie nagrody i przeprowadzenie postępowania 

reklamacyjnego nie będzie możliwe. 

5. Odwołanie zgody musi nastąpić w formie pisemnej, za pośrednictwem komunikatora 

Messenger. 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

7. Dane uczestnika po wysłaniu nagrody lub przeprowadzeniu postępowania 

reklamacyjnego zostaną usunięte i nie będą ponownie wykorzystywane w żadnym 

zakresie. 

8. Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do dostępu do treści dotyczących 

go danych osobowych oraz ich poprawiania.  

§ 6 

REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące konkursu mogą być składane przez uczestników za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@kuchinox.pl lub w formie 

pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby organizatora (Kuchinox 

Polska sp. z o. o. sp. k., Al. Kościuszki 1, 90-418 Łódź) przez cały czas trwania 

konkursu oraz w terminie 14 dni od daty jego zakończenia. 

2. Tytuł wiadomości elektronicznej dotyczącej reklamacji powinien brzmieć 

następująco: REKLAMACJA – „KUCHINOXOWY KONKURS MALARSKIE 

DZIEŁA”. Identyczny dopisek powinien znajdować się na kopercie,  

w której wysyłany będzie list polecony. 

3. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1 decyduje data dostarczenia wiadomości 

elektronicznej, a w przypadku listu poleconego – data stempla pocztowego. 

4. Reklamacje wpływające po określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności te 

umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, oraz zwięzły opis przedmiotu 

reklamacji. 

6. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia powyższych punktów, 

będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji 

listem elektronicznym lub listem poleconym (adekwatnie do sposobu złożenia 

reklamacji) wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji 

(decyduje data nadania wiadomości lub data stempla pocztowego). 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Zmieniony 

regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez ogłoszenie tego 

faktu na stronie https://www.facebook.com/kuchinox/. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy spełniają warunki 

określone w regulaminie. W tym celu organizator może żądać od uczestnika złożenia 
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określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych 

dokumentów. 

3. Odmowa uczestnika w powyższym zakresie wyklucza go z konkursu, o ile 

wątpliwości organizatora są uzasadnione. 

4. Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie https://www.facebook.com/kuchinox/. 
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