Poznań, dnia 24.07.2013 r.
REGULAMIN
KONKURSU „Poznaj moc herbacianych życzeń Tetley”

I.

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą
Konkurs „Poznaj moc herbacianych życzeń Tetley”, w dalszej części Regulaminu zwanej
Konkursem.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej
www.herbacianezyczeniatetley.pl i www.tetley.pl
3. Organizatorem Konkursu jest V&P Agencja Reklamowa Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A. w Poznaniu przy ul. Nehringa 10, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000429425 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP: 779 240 73 00, kapitał zakładowy 50 000,00 zł (zwana dalej „Organizatorem”).

4. Organizator organizuje Konkurs na zlecenie Tata Global Beverages Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, ul. Żołny 33, 02-815 Warszawa, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS
30868, NIP 527-00-24-800, REGON 010611629, kapitał zakładowy 43 859 400,00
złotych (zwanej dalej „Zlecającym”).
5. Celem Konkursu jest w szczególności marketing bezpośredni produktów Zlecającego.
6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19
listopada 2009 r.
7. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu
oraz jego prawidłowym przebiegiem, tj. w celach związanych z realizacją nagród,
prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, oraz rozpatrywaniem reklamacji.
Administratorem zbioru danych osobowych jest V&P Agencja Reklamowa Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nehringa 10, z kapitałem
zakładowym w wysokości 50 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000058306, NIP: 779
21 64 116, REGON: 634253032. Przetwarzanie danych osobowych następować będzie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami aktów
wykonawczych do wskazanej wyżej ustawy.
8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do prawidłowej
realizacji Konkursu, wydania nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom
udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości
ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich
przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie miało charakter
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doraźny i nie będą przechowywane dłużej niż to będzie niezbędne z uwagi na
obowiązujące przepisy prawa.
9. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, pełnoletnia,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niemające pełnej zdolności
do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody
opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
10. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
Regulaminu Konkursu w całości i Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Konkursie.
11. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację lub
przeprowadzenie Konkursu, w tym podwykonawcy Organizatora i Zlecającego, w
szczególności pracownicy Organizatora oraz pracownicy Zlecającego i ich
podwykonawców, jak również członkowie ich najbliższych rodzin, tj. ich małżonkowie,
rodzice małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
12. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 1 października 2013 r. do dnia 21
grudnia 2013 r. (termin ten zawiera okres rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych), przy
czym przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Konkursie możliwe będzie w okresie od dnia 1
października 2013 r. do dnia 30 listopada 2013 r.
II. Zasady Konkursu
1. Udział w Konkursie może wziąć Uczestnik, który zakupi co najmniej jedno promocyjne
opakowanie produktu Tetley Intensive Black 100 szt., Tetley Intensive Earl Grey 100 szt.,
Tetley Intensive Earl Grey Lemon 100 szt. i zachowa oryginalną naklejkę promocyjną z
jednorazowym 12-znakowym alfanumerycznym nadrukowanym kodem oraz zakupione
opakowanie (bądź wycięty kod EAN, tj. kod kreskowy z opakowania), a następnie w
terminie od 1 października 2013 r. do dnia 30 listopada 2013 r. dokona zgłoszenia
zadania konkursowego poprzez jedną z dwóch niżej wymienionych form:
a) wejście na stronę internetową pod adresem www.herbacianezyczeniatetley.pl,
wpisanie w zamieszczonym tam formularzu jednocześnie trzech niżej
wymienionych informacji:
1. życzenia konkursowego,
2. jednorazowego 12-znakowego kodu z naklejki promocyjnej,
3. numeru telefonu komórkowego Uczestnika zarejestrowanego u polskiego
operatora telefonii komórkowej;
b) bądź wysłanie z telefonu komórkowego Uczestnika zarejestrowanego u polskiego
operatora telefonii komórkowej wiadomości tekstowej SMS o podwyższonej
odpłatności, nie dłuższej niż 160 znaków (wliczając w to jednorazowy 12-znakowy
kod z naklejki promocyjnej, treść życzenia, spacje oraz znaki interpunkcyjne) pod
numer 70700. Koszt takiego SMS-a, w którego treści nie zastosowano znaków
diakrytycznych (czyli liter: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż), wynosić będzie 0,50 zł plus
podatek VAT, tj. brutto wraz z podatkiem VAT 0,62 zł, natomiast w przypadku
zastosowania przez Uczestnika w treści SMS-a znaków diakrytycznych
poszczególny SMS
może skutkować naliczeniem
przez operatora
telekomunikacyjnego kilku jednostek rozliczeniowych usługi SMS, zaś koszt takiej
jednostki rozliczeniowej usługi SMS w rozumieniu art. 64 ustawy prawo
telekomunikacyjne wynosić będzie 0,50 zł plus podatek VAT, tj. brutto wraz z
podatkiem VAT 0,62 zł. Wiadomość SMS powinna zawierać w treści
KOD.ŻYCZENIA, gdzie KOD to jednorazowy 12-znakowy kod z naklejki
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promocyjnej, a ŻYCZENIA to stworzony przez Uczestnika tekst konkursowy,
zawierający optymistyczne, sympatyczne i nastrojowe przesłanie dla siebie bądź
kogoś bliskiego;
c) infolinia udzielająca Uczestnikom informacji o kosztach wysyłania SMS-ów w
konkursie czynna będzie w dniach od 1 października 2013 r. do 30 listopada 2013
r., od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach od
11:00–16:00, pod numerem telefonu komórkowego +48 605 318 721 (koszt
połączenia zgodny z taryfą operatora).
2. Zadaniem konkursowym jest napisanie tekstu – życzenia konkursowego. Życzenia
konkursowe powinny być sformułowane w tonacji pozytywnej, optymistycznej oraz
zawierać sympatyczne, nastrojowe przesłanie dla ich adresatów, niedotyczące kwestii
materialnych. Życzenia konkursowe mogą być dedykowane samemu Uczestnikowi bądź
innej bliskiej dla Uczestnika osobie, na których realizację Uczestnik chciałby, wg swojego
uznania, przeznaczyć wygraną z Konkursu. Zgłoszone życzenia konkursowe muszą być
wynikiem osobistej, oryginalnej twórczości Uczestników.
Życzenia konkursowe razem z wymaganym 12-znakowym kodem z promocyjnej naklejki
nie powinny być dłuższe niż opisana w punkcie VII.5 niniejszego Regulaminu długość
zadania konkursowego.
3. Życzenia niespełniające kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie nie będą brane
pod uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu.
4. Kod z naklejki promocyjnej służy do jednorazowego zgłoszenia w Konkursie. Ponowne
wykorzystanie tego kodu przy próbie kolejnego zgłoszenia nie będzie uwzględniane w
Konkursie.
5. Uczestnik otrzyma komunikat zwrotny potwierdzający zgłoszenie w Konkursie.
III.

Gra o Nagrody

1.

Udział w Konkursie biorą Uczestnicy, którzy dokonali prawidłowego zgłoszenia zgodnie
z zasadami opisanymi w Regulaminie od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30
listopada 2013 r. Każdy Uczestnik może dokonać tylu zgłoszeń wykonania zadania
konkursowego, ile zarejestruje jednorazowych 12-znakowych kodów alfanumerycznych
z naklejek promocyjnych z opakowań promocyjnych.

2.

W celu wyłonienia zwycięzców oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym
przebiegiem Konkursu Organizator powoła pięcioosobową komisję. W skład Komisji
wejdzie dwóch przedstawicieli Zlecającego i trzech przedstawicieli Organizatora, przy
czym dla ważności protokołu obrad Komisji wystarczające będzie podpisanie protokołu
przez trzech członków Komisji (dalej „Komisja Konkursowa”).

3.

Konkurs polegać będzie na wyborze najciekawszego życzenia konkursowego przez
Komisję Konkursową z nadesłanych w danym dniu (kolejność zgłoszeń nie ma
znaczenia).

4.

Dla Uczestników, którzy wykonali powyżej określone zadanie i których wykonania
zadania konkursowego zostały uznane przez Komisję Konkursową, powołaną na
podstawie niniejszego Regulaminu, za najciekawsze, zostanie przyznane łącznie: 61
(sześćdziesiąt jeden) Nagród Dziennych o wartości 1111,00 zł (tysiąc sto jedenaście
złotych) każda, na którą to nagrodę składają się nagroda pieniężna 1000,00 zł (jeden
tysiąc złotych) każda oraz dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie 111,00 zł (sto
jedenaście złotych) odpowiadającej wysokości należnego podatku dochodowego od
osób fizycznych od nagrody w konkursie. Po uzyskaniu odpowiedniej zgody od
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Uczestnika Organizator jako płatnik podatku dochodowego od nagrody w konkursie
przekaże – na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku
dochodowym od osób fizycznych – kwotę dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości
111,00 zł (sto jedenaście złotych) bezpośrednio do Urzędu Skarbowego tytułem
należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.
5.

Spośród rozwiązań zadania konkursowego, które wpłyną do Organizatora w każdym
poszczególnym dniu od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 listopada 2013 r.,
zostanie przyznana jedna Nagroda Dzienna dla autora najciekawszej, w ocenie Komisji
Konkursowej, odpowiedzi na zadanie konkursowe udzielone w ciągu tego dnia.

6.

Pula zgłoszeń zadań konkursowych nadesłanych w danym dniu trwania Konkursu
zostanie przekazana Komisji Konkursowej, która w ciągu 3 dni roboczych od zamknięcia
listy puli z danego dnia, oceni nadesłane zadania konkursowe.

7.

Komisja Konkursowa ocenia zadania konkursowe według własnego uznania, biorąc pod
uwagę przede wszystkim ich oryginalność i kreatywność.

8.

Z każdego dnia trwania Konkursu zostanie wyłoniony jeden laureat Konkursu („Laureat
główny”) oraz laureat rezerwowy, o którym mowa w punkcie 11 poniżej („Laureat
rezerwowy”), w sumie w trakcie trwania Konkursu Komisja Konkursowa spośród
wszystkich nadesłanych życzeń wyłoni 61 Laureatów głównych Konkursu oraz 61
Laureatów rezerwowych.

9.

Komisja Konkursowa jest wyłącznie kompetentna w zakresie oceny wykonania zadania
konkursowego. Z obrad Komisji będą sporządzone protokoły.

10. O wyłonieniu zwycięskich odpowiedzi ich autorzy – laureaci Konkursu, zostaną
powiadomieni przez Organizatora zgodnie z poniższą procedurą:
a) W ciągu 2 dni roboczych od decyzji Komisji zostanie wysłany SMS informujący
laureata Konkursu o jego wygranej wraz z informacją, że w ciągu 30 minut od
nadania SMS-a Organizator będzie próbował skontaktować się z Laureatem
Konkursu telefonicznie. W sumie nastąpi pięć prób połączenia się telefonicznego z
Laureatem.
b) Połączenia telefoniczne będą dokonywane na numer telefonu, który został
podany przez Laureata w formularzu rejestracyjnym bądź z którego został
dostarczony SMS z zadaniem konkursowym.
c) W celu uzyskania prawa do nagrody Laureat musi odebrać połączenie
telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w Konkursie, podać swoje dane
osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania), potwierdzić posiadanie naklejki
promocyjnej z 12-znakowym kodem podanym przy zgłoszeniu oraz zakupione
opakowanie produktu biorącego udział w Konkursie (bądź wycięty z tego
opakowania kod EAN, tj. kod kreskowy).
d) Jednocześnie próba uzyskania połączenia z danym Laureatem, o której mowa w
punkcie a) powyżej, podejmowana będzie trzykrotnie pierwszego dnia (data
wysłania SMS-a informującego o wygranej) oraz dwukrotnie następnego dnia
roboczego po nadaniu SMS-a o wygranej.
e) Przy każdej próbie wybierania numeru Laureata oczekiwanie na połączenie
powinno obejmować od 4 do 6 sygnałów. W przypadku sygnału „zajętości” lub
zgłoszenia skrzynki pocztowej jest to traktowane jako próba połączenia. Odstęp
pomiędzy wykonywanymi próbami nie powinien być krótszy niż 30 minut.
11. W przypadku wykonania pięciu bezskutecznych prób telefonicznego skontaktowania się
Organizatora z Laureatem prawo do nagrody przejdzie na wybranego przez Komisję
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Konkursową Laureata rezerwowego, wobec którego sposób powiadamiania o nagrodzie
będzie zgodny z procedurą opisaną w punkcie 10 powyżej.
12. W przypadku pięciu bezskutecznych prób telefonicznego skontaktowania się
Organizatora również z Laureatem rezerwowym Laureat rezerwowy traci prawo do
nagrody, a Organizator będzie uprawniony do niewydawania nagrody, która pozostanie
jego własnością.
13. Wybrane przez Komisję Konkursową najlepsze życzenia zostaną umieszczone na liście
nagrodzonych
zgłoszeń
i
opublikowane
na
stronie
internetowej
www.herbacianezyczeniatetley.pl – jako wyniki Konkursu. Uczestnik, przystępując do
Konkursu i akceptując Regulamin, wyraża zgodę na tę publikację.
14. Wyniki Konkursu opublikowane na stronie internetowej www.herbacianezyczeniatetley.pl
zostaną w trzech turach:
- w dniu 21 października 2013 r. opublikowana zostanie Lista laureatów Konkursu od
dnia 1 października 2013 r. do dnia 13 października 2013 r.,
- w dniu 12 listopada 2013 r. opublikowana zostanie Lista laureatów Konkursu od dnia
14 października 2013 r. do dnia 3 listopada 2013 r.,
- w dniu 9 grudnia 2013 r. opublikowana zostanie Lista laureatów Konkursu od dnia 4
listopada 2013 r. do dnia 30 listopada 2013 r.
IV.

Zasady przekazywania nagród w Konkursie

1.

Nagrody będą wysyłane Laureatom przez Organizatora przelewem bankowym lub
przekazem pocztowym w terminie 14 dni roboczych po spełnieniu przez Laureata
uprzednio poniższych warunków otrzymania nagrody: przesłanie przez Laureata na
adres Organizatora: V&P Agencja Reklamowa Sp. z o.o. S.K.A. ul. Nehringa 10, 60-247
Poznań, z dopiskiem „Konkurs «Poznaj moc herbacianych życzeń Tetley»”:
a) Oryginalnej naklejki promocyjnej z opakowania promocyjnego wraz z czytelnym,
jednorazowym, alfanumerycznym 12-znakowym nadrukowanym kodem użytym
podczas wykonania zadania konkursowego, które zostało nagrodzone wraz z
opakowaniem produktu, do którego była dołączona ww. naklejka promocyjna lub z
kodem EAN wyciętym z tego opakowania (tj. kodem kreskowym).
b) Oświadczenia o braku przesłanek uniemożliwiających otrzymanie nagrody w
Konkursie (dotyczy pkt I ust. 9 i 11 regulaminu) z wpisanymi danymi osobowymi i
adresowymi (imię, nazwisko, adres zamieszkania; numer telefonu oraz numer
rachunku bankowego Laureata, który to numer rachunku bankowego Laureata
może być zastąpiony przez wyrażenie przez Laureata w sposób pisemny życzenia
przesłania nagrody przekazem pocztowym na adres zamieszkania Laureata w
Polsce) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą Laureata
na zapłatę przez Organizatora wskazanej w niniejszym regulaminie dodatkowej
nagrody pieniężnej, o której mowa w punkcie III.4 niniejszego regulaminu, na
poczet podatku dochodowego od nagrody w konkursie. Wzory wyżej
wymienionego
oświadczenia
zostaną
zamieszczone
na
stronie
www.herbacianezyczeniatetley.pl. W przypadku oświadczenia Laureata o woli
otrzymania nagrody przekazem pocztowym na adres zamieszkania Laureata w
Polsce Organizator przekaże nagrodę przekazem pocztowym na wskazany adres.

2.

Doręczenie Organizatorowi dokumentów wskazanych powyżej nastąpić winno w
terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Laureata o warunkach nabycia prawa
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do odbioru nagrody. W przypadku doręczania przez Laureata tych dokumentów za
pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej wskazany w zdaniu poprzednim
termin zostanie zachowany w razie nadania przez Laureata w tym terminie przesyłki u
operatora pocztowego lub w firmie kurierskiej.
V. Reklamacje
1.

Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać w ciągu 7 dni kalendarzowych
od chwili zaistnienia przesłanki uzasadniającej reklamację, jednak najpóźniej do dnia 10
grudnia 2013 roku. Reklamacje należy przesyłać do Organizatora na adres V&P
Agencja Reklamowa Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Nehringa 10, lub na
adres mailowy: kontakt@herbacianezyczeniatetley.pl, z dopiskiem: „Reklamacja –
Konkurs «Poznaj moc herbacianych życzeń Tetley»”.

2.

Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie pisemnie. W przypadku reklamacji
przesłanej listownie o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

3.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko oraz adres osoby składającej
reklamacje, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, podpis.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ich
otrzymania przez Organizatora. Organizator niezwłocznie pisemnie zawiadomi osobę
składającą reklamację o sposobie jej rozpatrzenia. Osoba zgłaszająca reklamację
otrzyma decyzję Komisji Konkursowej na piśmie na adres przez nią podany.

VI. Postanowienia Końcowe
1. Wszystkie nadesłane przez Uczestników życzenia niespełniające warunków niniejszego
Regulaminu nie będą zakwalifikowane do Konkursu.
2.

Organizator oraz Zlecający nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody
spowodowane podaniem nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych leżących po
stronie Uczestników.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do przechowywania dokumentacji prowadzenia
Konkursu dla celów dowodowych w terminach przewidzianych przepisami prawa.

4.

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których
nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w
przypadku zaistnienia zdarzeń losowych – siły wyższej;
b) niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez
Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.

5.

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik ponosi koszty wysyłki wiadomości
tekstowej SMS.

6.

Regulamin stanowi jedyny prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na
jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. Wszelkie inne materiały dotyczące Konkursu,
w tym informacyjne, reklamowe lub marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy i
nie mogą stanowić jakiejkolwiek podstawy do zgłoszenia reklamacji lub wnoszenia
roszczeń przez Uczestników Konkursu.
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VII. Słownik regulaminu:
1.

Opakowanie promocyjne – opakowania herbaty Tetley biorące udział w konkursie, tj.:
Tetley Intensive Black 100 szt., Tetley Intensive Earl Grey 100 szt., Tetley Intensive Earl
Grey Lemon 100 szt., posiadające naklejkę promocyjną.

2.

Naklejka promocyjna – naklejka o wymiarach 150 x 70 mm, zadrukowana dwustronnie,
umieszczona na froncie opakowania promocyjnego z użyciem kleju. Na froncie naklejki
promocyjnej znajdują się następujące informacje: nazwa linii i smaku; nazwa Konkursu;
informacja o nagrodzie; informacja o czasie trwania promocji i konieczności zachowania
opakowania wraz z naklejką promocyjną; informacja o dostępności regulaminu na
konkursowej stronie WWW oraz informacja o możliwości pobrania darmowej aplikacji
mobilnej. Natomiast od niewidocznej strony wewnętrznej znajduje się nadrukowany
indywidualny, jednorazowy 12-znakowy kod alfanumeryczny, który służy zgłoszeniu
zadania konkursowego oraz następujące informacje: skrócone zasady wzięcia udziału w
konkursie; opis treści i kosztów wysyłki wiadomości tekstowej SMS oraz zasady
dokonywania zgłoszeń.

3.

Życzenia konkursowe – sformułowania tekstowe przesłane w zadaniu konkursowym
przez Uczestnika, w tonacji pozytywnej, optymistyczne o sympatycznym i nastrojowym
charakterze, niedotyczące kwestii materialnych. Uczestnik może dedykować je sobie
bądź komuś bliskiemu. Na których realizację uczestnik chciałby, wg jego uznania,
przeznaczyć wygraną z konkursu (codziennie najlepsze życzenie nadesłane wygrywa
1000 PLN). Zgłaszane życzenia konkursowe nie mogą naruszać jakichkolwiek praw
autorskich oraz praw osób trzecich. Treści nie mogą naruszać powszechnie
obowiązujących norm moralnych bądź obyczajowych, jak również być sprzeczne z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niedopuszczone jest w szczególności
umieszczanie treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym, obrazującym bądź
propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację, naruszających dobra osobiste lub
obrażające godność innych osób.

4.

Zadanie konkursowe – przesłanie jedną z dwóch form zgłoszenia życzenia
konkursowego oraz jednorazowego, indywidualnego 12-znakowego kodu znajdującego
się na wewnętrznej stronie naklejki promocyjnej znajdującej się na opakowaniu
promocyjnym marki Tetley.

5.

Długość zadania konkursowego – wielkość (długość) treści konkursowych życzeń
przesłanych przez Uczestnika używającego systemu WWW i zamieszczonego tam
formularza bądź przesłanych przez SMS nie powinna być dłuższa niż 160 znaków
(wliczając w to jednorazowy, 12-znakowy alfanumeryczny kod, polskie znaki
diakrytyczne, spacje oraz znaki interpunkcyjne).
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