
Regulamin Konkursu Monini  

“Dostawa włoskiego smaku” 

  

§ 1 

Warunki Ogólne 

1. Organizatorem Konkursu “Dostawa włoskiego smaku” (dalej: Konkurs) jest Monini 

Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul Marcelińska 90, 60 – 324 Poznań, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejo-nowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS 0000318158, NIP 781-18-28-736, REGON 300967359, kapitał 

zakładowy 1.400.000 zł PLN, zwana dalej Organizatorem. 

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest przy 

wykorzystaniu formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej 

https://www.monini.com/pl/konkurs. 

3. Konkurs trwa od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. (dalej: Okres trwania 

Konkursu), zgodnie z harmonogramem konkursu opublikowanym na stronie 

internetowej Organizatora pod adresem wskazanym w ust. 2. 

4. Konkurs obejmuje dwa etapy. W etapie pierwszym trwającym w okresie wskazanym 

w ust. 3, Organizator co tydzień tj. 08.03.2021 r., 15.03.20201 r., 22.03.2021 r., 

29.03.2021 r., 05.04.2021 r., 12.04.2021 r., 19.04.2021 r.,   wybiera Laureatów, którym 

przyznaje nagrody zgodnie z zasadami wskazanymi w § 5. Laureaci pierwszego etapu 

zostają zakwalifikowani do etapu drugiego i spośród nich do 26.04.2021 r., Organizator 

wyłania jednego zwycięzcę, któremu przyznaje nagrodę główną, wymienioną w § 5 

ust. 1 pkt c. 

5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu 

Cywilnego. 

6. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z tekstem Regulaminu oraz jego 

zaakceptowanie.  

7. Regulamin reguluje: 

a. zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, 

b. prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu (dalej: 

,,Uczestnik”). Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie niniejszy 

Regulamin oraz jego załączniki, które stanowią integralną część Regulaminu.  

8. Niniejszy Regulamin będzie dostępny przez czas trwania Konkursu na stronie 

internetowej Organizatora pod adresem https://www.monini.com/pl/konkurs. 



9. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

10. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych (tj. Dz.U.2020.2094).  

  

§ 2 

Uczestnik Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która łącznie spełnia 

następujące przesłanki: 

a. jest pełnoletnia w rozumieniu art. 10 § 1 i 11 kodeksu cywilnego, czyli ma 

ukończone 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

b. dokonała zakupu produktów marki MONINI jednorazowo na kwotę min. 10 
złotych w dniach od 22 lutego 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. w sklepie 
stacjonarnym na terenie Rzeczpospolitej Polski bądź sklepie internetowym. 

c. Posiada fakturę bądź paragon potwierdzający dokonanie zakupu zgodnie z 

wytycznymi wskazanymi w pkt. b 

d. dokonała prawidłowo i zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu Zgłoszenia 

Konkursowego zdefiniowanego w § 3 ust. 1.  

2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i uzależnione od łącznego spełnienia przez 

Uczestnika Konkursu warunków zawartych w § 2 ust. 1 powyżej. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z 

Organizatorem przy organizacji Konkursu, członkowie Komisji Konkursowej oraz 

członkowie ich najbliższych rodzin.  

  

§ 3 

Zasady i Cel Konkursu. Zgłoszenie Konkursowe 

1. Przez Zgłoszenie Konkursowe rozumie się odpowiedzenie na zadanie konkursowe w 

postaci stworzenia tekstu, fotografii lub innej dowolnej pracy plastycznej 

przedstawiającej odpowiedź na pytanie “Czym jest dla Ciebie prawdziwie włoski 

smak?”. Odpowiedź tekstowa powinna zawierać maksymalnie 300 znaków. Fotografia 

lub inna dowolna praca plastyczna powinna być przesłana w formie zdjęcia lub skanu  

w formacie .png lub .jpg o maksymalnej wadze pliku 5mb. Tekst bądź zdjęcie lub skan 

Uczestnik zamieszcza w Formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie 

Organizatora. Dodatkowo zgłaszający się do konkursu będzie musiał przesłać zdjęcie 

lub skan dowodu zakupu (zgodnie z wytycznymi wskazanymi w § 2 ust. 1 Regulaminu) 

w formacie .png lub .jpg o maksymalnej wadze pliku 5mb oraz zamieścić w Formularzu 

swoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail). Uczestnik dokonuje 

zgłoszenia w okresie wskazanym w § 1 ust. 3. Regulaminu. 



2. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu, co Uczestnik poświadcza 

zaznaczając odpowiednie pole “check-box” umieszczone na końcu Formularza 

zgłoszeniowego. 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi według 

harmonogramu Konkursu. Organizator kontaktuje się z Laureatami mailowo, przy 

wykorzystaniu adresów wskazanych w Formularzach. Z Laureatami wyłonionymi w 

danym tygodniu, organizator kontaktuje się w ciągu kolejnych 7 dni. 

4. Zgłoszenia Konkursowe złożone lub nadesłane w inny niż wskazany powyżej sposób są 

nieważne i nie będą brały udziału w Konkursie. 

5. Każdy Uczestnik może zgłosić w okresie trwania Konkursu dowolną liczbę Zgłoszeń, z 

zastrzeżeniem, że jeden paragon (bądź faktura) upoważnia do złożenia jednego 

Zgłoszenia Konkursowego. W przypadku kiedy Uczestnik dokonał zakupów 

wielokrotnie i posiada kilka różnych paragonów (bądź faktur), każdy dowód zakupu 

uprawnia do kolejnego Zgłoszenia Konkursowego. Liczba Zgłoszeń Konkursowych 

przesłanych przez jednego Uczestnika nie wpływa na liczbę nagród. Jeden Uczestnik 

może uzyskać tylko jedną nagrodę w każdym etapie konkursu. Laureat pierwszego 

etapu konkursu może uzyskać kolejną nagrodę (nagrodę główną) jedynie w drugim 

etapie, jeżeli zostanie przez Organizatora wybrany Zwycięzcą Konkursu. 

6. Wysłanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez 

użytkownika niniejszego Regulaminu w całości i bez zastrzeżeń oraz wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie określonym w 

niniejszym Regulaminie, co Uczestnik poświadcza zaznaczając odpowiednie pole 

“check-box” umieszczone na końcu Formularza zgłoszeniowego. 

7. Zgłoszenie Konkursowe uznaje się za nieważne i niedopuszczone do udziału w 

Konkursie w następujących przypadkach: 

a. gdy Zgłoszenie Konkursowe narusza w jakikolwiek sposób prawa autorskie lub 

inne prawa osób trzecich, 

b. gdy Zgłoszenie Konkursowe narusza w jakikolwiek sposób prawo, 

c. gdy dane zawarte w Zgłoszeniu Konkursowym nie będą mogły być 

przetwarzane na skutek zgłoszenia przez Uczestnika żądań wskazanych w § 6 

ust. 6 Regulaminu.  

  

§ 4  

Sposób wyłonienia Zwycięzcy Konkursu. Komisja Konkursowa 



1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, która dokona 

oceny Zgłoszeń Konkursowych. Komisja Konkursowa wybierając Zwycięzców weźmie 

pod uwagę estetykę, pomysłowość oraz najlepsze nawiązanie do hasła konkursowego. 

2. Komisja Konkursowa składa się z 4 osób będących przedstawicielami Organizatora. 

3. Zmiana w składzie osobowym Komisji Konkursowej nie ma wpływu na przebieg 

Konkursu i nie stanowi żadnej podstawy do zmiany decyzji Komisji Konkursowej. 

4. Komisja Konkursowa przy ocenie prac bierze pod uwagę jedynie prawidłowo i 

terminowo dokonane Zgłoszenia Konkursowe. 

5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. Organizator nie przewiduje procedury 

odwoławczej. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakąkolwiek przeszkodę 

w komunikacji z Uczestnikami Konkursu spowodowaną przyczynami niezależnymi od 

niego.  

  

§ 5  

Nagrody 

1. Wszyscy autorzy najlepszych Zgłoszeń Konkursowych, w trakcie całego okresu trwania 

Konkursu otrzymają łącznie 491 nagród w postaci: 

a.  210 nagród finansowych w kwocie 100 zł,  

b. 280 zestawów produktów MONINI o wartości 67 zł brutto, 

c. 1 nagroda główna - skuter marki VESPA o wartości 13 900 zł brutto. 

2. W każdym tygodniu trwania Konkursu Organizator przyznaje Laureatom pierwszego 

etapu: 

a. 30 nagród finansowych w kwocie 100 zł (dla Laureatów zajmujących miejsca 

od 1. do 30.) 

b. 40 zestawów produktów MONINI o wartości 67 zł (dla Laureatów zajmujących 

miejsca od 31. Do 70.) 

3. Laureaci pierwszego etapu Konkursu zostają automatycznie zakwalifikowani do etapu 

drugiego i spośród nich, Organizator wybiera autora najlepszego Zgłoszenia 

Konkursowego, któremu przyznaje nagrodę wskazaną w § 5 ust. 1 pkt c. 

4. Komisja Konkursowa po dokonaniu wyboru Zwycięzców Konkursu i przeprowadzeniu 

weryfikacji, o której mowa w § 2 niniejszego Regulaminu skontaktuje się z Laureatami 

drogą mailową w ciągu 7 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń w danym 

tygodniu. 



5. Nagrody wskazane w § 5  ust. 1 pkt a. Organizator przekazuje Laureatom w drodze 

przelewu bankowego. W celu skutecznego przesłania środków, Laureat jest 

zobowiązany do przekazania Organizatorowi drogą mailową danych niezbędnych do 

nadania przelewu bankowego (tj. Pełnego imienia i nazwiska, danych adresowych i 

numeru rachunku bankowego) w ciągu 14 dni od nadania maila przez Organizatora. 

Niedotrzymanie terminu przez Laureata bądź przekazanie wyżej wymienionych 

danych  drogą inną niż mailowo przy wykorzystaniu adresu mailowego podanego w 

Zgłoszeniu skutkować będzie dyskwalifikacją Uczestnika bez możliwości odwołania się 

od decyzji. 

6. Nagrody wskazane w § 5  ust. 1 pkt b. Organizator przekazuje Laureatom drogą 

pocztową. W celu skutecznego nadania przesyłki, Laureat jest zobowiązany do 

przekazania Organizatorowi drogą mailową danych niezbędnych do nadania przesyłki 

(tj. Pełnego imienia i nazwiska, danych adresowych oraz numeru telefonu) w ciągu 14 

dni od nadania maila przez Organizatora. Niedotrzymanie terminu przez Laureata bądź 

przekazanie wyżej wymienionych danych  drogą inną niż mailowo przy wykorzystaniu 

adresu mailowego podanego w Zgłoszeniu skutkować będzie dyskwalifikacją 

Uczestnika bez możliwości odwołania się od decyzji. 

7. Nagrodę wskazaną w § 5  ust. 1 pkt c. Organizator przekaże Laureatowi osobiście w 

swojej siedzibie bądź dostarczy kurierem pod dowolny adres na terenie Polski 

wskazany przez Laureata po ustaleniu dogodnego terminu nie później jednak niż w 

terminie 30 dni od zakończenia Okresu trwania Konkursu. Strony komunikują się 

zgodnie z zasadami obowiązującymi w pierwszym etapie konkursu (§ 5 ust. 5 – 6). 

8. Nagrody przewidziane w Konkursie i wymienione w niniejszym paragrafie nie 

podlegają wymianie na żadne inne rzeczy, w szczególności Nagrody nie mogą być 

przyznane w formie ekwiwalentu pieniężnego. 

9. Zrzeczenie się przez Zwycięzcę Konkursu Nagrody, nieodpowiadanie na kontakt 

prowadzony przez Organizatora w terminie 14 dni bądź nieodebranie nagrody w 

terminie wskazanym w niniejszym paragrafie oznacza, że prawo do Nagrody przepada, 

a Zwycięzcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Organizatora Konkursu. 

W takim przypadku Organizator zastrzega sobie możliwość wyłonienia innego 

Laureata, zakwalifikowanego dotychczas na kolejnej pozycji na liście Laureatów albo 

na liście rezerwowej. 

10. Koszty przygotowania nagród oraz ich wysyłki do Zwycięzców Konkursu na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej pokrywa w pełni Organizator. 

11. Organizator przejmie również obowiązek podatkowy Laureata nagrody wskazanej w 

ust. 1c niniejszego paragrafu i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego 

urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT z zastrzeżeniem, że warunkiem 



otrzymania nagrody jest dostarczenie do organizatora oświadczenia z danymi 

wymaganymi do zapłaty podatku. 

  

§ 6  

Prawa autorskie i dane osobowe 

1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że na jego pracy będącej Zgłoszeniem 

Konkursowym  nie ciążą żadne prawa lub roszczenia osób trzecich z tytułu 

majątkowych lub osobistych praw autorskich. W przypadku skontaktowania się takich 

osób z Organizatorem Uczestnik zwalnia go od odpowiedzialności i zobowiązuje się do 

bezpośredniego kontaktu z podmiotami, których prawa zostały przez niego naruszone 

i zaspokojenia ich roszczeń. 

2. Z chwilą wydania nagrody Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa 

majątkowe do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: 

 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie każdą znaną techniką 

egzemplarzy pracy konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

 w zakresie rozpowszechniania utworu – poprzez publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym zamieszczanie 

pracy konkursowej na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i 

informacyjnych oraz Internecie i portalach społecznościowych, 

 wprowadzanie do obrotu oryginału pracy konkursowej oraz jej opracowań albo 

egzemplarzy, na których ją utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub 

najmu oryginału albo egzemplarzy (w Polsce i za granicą); 

Uczestnik przenosi także na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań pracy konkursowej (lub jej 

poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z 

takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej;  

Na żądanie Organizatora Uczestnik, który otrzymał nagrodę, zobowiązuje się do 

zawarcia odrębnej umowy dotyczącej przeniesienia autorskich praw majątkowych do 

pracy konkursowej w zakresie określonym w niniejszym punkcie. 

3. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika stanowi jednocześnie zgodę na 

kontaktowanie się przez Organizatora z Uczestnikiem oraz zobowiązuje się Uczestnika 

do przekazania Organizatorowi niezbędnych danych jak wskazano w § 5 ust. 5 – 7 i 



zgodę na ich przetwarzanie w zakresie wynikającym z realizacji praw i obowiązków 

Organizatora wynikających z niniejszego Regulaminu.  

4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Administrator 

danych osobowych przetwarza dane osobowe Uczestnika na podstawie udzielonej 

zgody(art. 6 ust 1 lit a RODO), oraz w celu spełnienia ciążących na Administratorze 

obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust 1 lit c RODO) oraz w celu 

realizacji Konkursu, a także ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 

6 ust 1 lit f RODO). Organizator pełniąc funkcję Administratora zobowiązuje się do 

wykorzystania uzyskanych w celu realizacji Konkursu danych jedynie w tym celu oraz 

zachowania wszelkiej należytej staranności zapobiegającej dostępowi do nich osób 

nieupoważnionych. 

5. Uczestnikowi jako osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do: 

a. sprostowania, 

b. usunięcia, 

c. ograniczenia przetwarzania, 

d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

e. cofnięcia zgody, Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 

prawem. Przy czym cofnięcie zgody przed rozstrzygnięciem Konkursu lub 

przekazaniem Nagrody uniemożliwia dalszy udział w Konkursie lub przesłanie 

Nagrody 

f. przenoszenia danych, 

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. Ograniczenie przetwarzania przez Uczestnika poprzez niewyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych lub zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania, nie 

pozwala na dalsze przetwarzanie danych Uczestnika, a przez to na uwzględnienie 

Zgłoszenia Uczestnika w Konkursie.  

7. Administrator przy organizacji Konkursu korzysta z usług współpracownika jakim jest 

3M Projekt Mariusz Mojsak, Mieczysław Legus Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku 

będąca podmiotem przetwarzającym dane osobowe Uczestników w zakresie w jakim 

jest to konieczne dla prawidłowego przebiegu Konkursu, weryfikacji i oceny Zgłoszeń 

konkursowych, tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Zarówno 

Administrator jak i Podmiot przetwarzający przy wykonywaniu swoich zadań stosują 

się do zasad bezpieczeństwa wymaganych na podstawie prawa polskiego oraz prawa 

wspólnotowego. 

8. Uczestnik poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych na powyższych zasadach. Oświadcza także, że został 



poinformowany o przysługujących mu prawach przysługujących z tytułu przetwarzania 

jego danych osobowych.  

  

§ 7  

Inne Postanowienia 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w każdym czasie. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków Konkursu w każdym czasie 

ze skutkiem na przyszłość. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu, w każdym 

czasie, bez podawania przyczyn. 

4. O wszelkich zmianach dokonanych przez Organizatora Konkursu Uczestnicy Konkursu 

będą powiadamiani przez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie internetowej 

Organizatora pod adresem https://www.monini.com/pl/konkurs. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozdania Nagród w wypadku, gdy 

zainteresowanie Konkursem przejawiające się w liczbie prawidłowo dokonanych 

Zgłoszeń Konkursowych będzie zbyt małe (mniejsze lub równe od liczby 

przewidzianych w Konkursie Nagród) oraz w przypadku, gdy poziom zgłoszonych Prac 

Konkursowych nie będzie spełniać kryteriów oceny Komisji Konkursowej. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Zwycięzców konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 

za jakiekolwiek zdarzenia losowe uniemożliwiające Zwycięzcom odbiór Nagród. 

7. Organizator nie ponosi negatywnych konsekwencji wynikających z faktu, iż Uczestnik 

w Zgłoszeniu użył błędnego adresu mailowego (bądź adresu mailowego, do którego 

nie ma dostępu), w związku z czym nie mógł odebrać wiadomości kierowanych do 

niego przez Organizatora. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zmiany adresu do korespondencji 

elektronicznej Uczestnika Konkursu lub zmiany innych danych – uniemożliwiającej 

przesłanie Uczestnikowi informacji o nagrodzie. W każdym z takich przypadków 

Zwycięzca traci prawo do Nagrody i nie może podnosić wobec Organizatora żadnych 

roszczeń. 

9. Wszelkie niedokładne lub nieprawdziwe oświadczenia lub jakakolwiek nieuczciwość 

będą skutkowały dyskwalifikacją Uczestnika Konkursu. 

10. W wypadku wszelkich naruszeń przez Uczestnika Konkursu zasad niniejszego 

Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia danego Uczestnika z 

Konkursu. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna, nie podlega żadnym 



procedurom odwoławczym, i nie rodzi po stronie Organizatora żadnej 

odpowiedzialności wobec Uczestnika Konkursu z tytułu wykluczenia go z Konkursu. 

 


