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REGULAMIN KONKURSU 

 „Oral-B’’ 

 

1. Organizator  

 

1.1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą „Oral-B’’    zwanego dalej „Konkursem” 

jest Andrzej Cyra – prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Promocyjno 

Reklamowa Kiora  Andrzej Cyra , ul. Majdańska 24 lok. 2, 04-110 Warszawa, NIP: 

1130569012, zwany dalej „Organizatorem”. Organizator jest podmiotem przyrzekającym 

nagrodę w rozumieniu art. 919 kc. 

1.2. Udział w Konkursie możliwy jest od dnia 19.05.2020 roku do dnia  01.06.2020 roku.  

Wskazany termin obejmuje przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu oraz zakup, o którym mowa 

w pkt. 3.3.1. Zakup ten możliwy jest w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu i nie dłużej 

niż do dnia wyczerpania zapasów produktów, o których mowa jest w pkt 3.3.1 poniżej. 

1.3. W Konkursie rozpatrywane są jedynie odpowiedzi przesłane za pomocą wiadomości SMS z 

sieci krajowego operatora telefonii komórkowej. W Konkursie w szczególności nie będą 

uwzględniane wiadomości SMS, co do których istnieje podejrzenie, że zostały wysłane przy 

wykorzystaniu sprzętu komputerowego innego niż mobilny telefon komórkowy. 

1.4. Wiadomości SMS z odpowiedzią na zadanie konkursowe są rejestrowane wyłącznie w okresie 

od 19.05.2020 roku do dnia  01.06.2020 roku (do godz. 23.59.59 czasu obowiązującego w 

tym dniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - CET lub CEST). Wiadomości SMS 

nadesłane w terminie późniejszym, tj. po dniu 01.06.2020 roku nie wezmą udziału w 

Konkursie. 

1.5. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej 

"Regulaminem". Regulamin Konkursu reguluje zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie 

przeprowadzony.  

1.6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach: www.konkursykiora.pl i  

www.carrefour.pl . Zgłaszając swój udział w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem, 

Uczestnik w przypadku wygranej wyraża zgodę na publikację swojego imienia i pierwszej litery 

nazwiska oraz miejscowości zamieszkania. 

 

2. Warunki udziału w Konkursie  

 

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkałych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba biorąca udział w Konkursie, spełniająca 

wymagania i postanowienia Regulaminu zwana jest dalej „Uczestnikiem”. Osoby, które nie 

mogą brać udziału w Konkursie zostały wymienione w pkt 2.3 - 2.4 Regulaminu. 

2.2. Podanie fałszywych danych skutkuje wykluczeniem pracy z Konkursu. 

2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby określone w pkt. 2.1., których członkami rodzin są 

pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów 

biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich 

rodzin i osoby im najbliższe.  

2.4. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt 2.3 rozumie się: wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku 

przysposobienia. 

http://www.konkursykiora.pl/
http://www.carrefour.pl/
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3. Zasady Konkursu 

 

3.1. Organizator składa przyrzeczenie publiczne przyznania nagród, o których mowa poniżej, na 

warunkach określonych w Regulaminie.  

3.2. Konkurs odbywać się będzie w 89 sklepach sieci Carrefour, zwanych dalej „Sklepami” 

wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Lista sklepów znajduje się w Załączniku nr 

1 niniejszego Regulaminu.  

3.3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien: 

3.3.1. W okresie od dnia 19.05.2020 roku do dnia  01.06.2020 roku zakupić w sieci 

Sklepów Carrefour produkt Oral-B z bohaterami Disneya oraz odebrać i 

zachować dowód zakupu lub fakturę Vat - potwierdzające ten zakup.  

3.3.2. Wykonać pracę konkursową polegającą na wysłaniu wiadomości SMS. Napisz 

śmieszną rymowankę o swoim ulubionym bohaterze  (treść SMS-a zwana 

jest Pracą). Pracę należy poprzedzić prefiksem FSW i numerem transakcji 

(numer wydruku) - przykładowo:  FSW.123456 Elsa to moja przyjaciółka 

ukochana, codziennie mnie w myślach wspiera od samego rana!. Łączna treść 

wiadomości SMS stanowi zadanie konkursowe (zwane dalej „Zadaniem 

Konkursowym” lub „Treścią Zadania Konkursowego”). 

3.3.3. Po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 3.3.1. - 3.3.2. Regulaminu, wysłać 

wiadomość SMS pod numer 7043 w Okresie Zgłoszeń,  rozumianym jako termin: 

19.05.2020 roku do dnia  01.06.2020 roku. 

Uczestnikowi przysługuje możliwość wysłania jednego SMS-a za każdy jeden 

dowód zakupu lub faktura VAT dokumentujący zakup Produktów dokonanych w 

okresie Sprzedaży Promocyjnej , o której mowa jest w pkt 3.3.1. niniejszego 

Regulaminu. 

Każda pojedyncza odpowiedź na Zadanie Konkursowe jest ograniczona do 

jednego SMS-a.  

 
Koszt SMS-a uzależniony jest od ilości i rodzaju użytych znaków i jest 

naliczany: 

 

sms bez polskich znaków diakrytycznych (bez ą, ś, ć itd.) 

 

do 160 znaków –  wynosi 0,50 zł netto (0,62 zł brutto) 

161 - 306 znaków  – wynosi 1,00 zł netto (1,23 zł brutto) 

307 - 459 znaków – wynosi 1,50 zł netto (1,85 zł brutto) 

od 460 - każde kolejne rozpoczęte 153 znaki, będzie liczona opłata dodatkowa 

0,50 zł netto (0,62 zł brutto) 

 

sms z polskimi znakami diakrytycznymi (z ą, ś, ć itd.)  

 

do 70 znaków   –  wynosi 0,50 zł netto (0,62 zł brutto) 

71 - 134 znaków – wynosi 1,00 zł netto (1,23 zł brutto) 

135 - 201 znaków  – wynosi 1,50 zł netto (1,85 zł brutto) 

od 202 znaków - każde kolejne rozpoczęte 67 znaków będzie liczona opłata 

dodatkowa 0,50 zł netto (0,62 zł brutto) 

 

Uwaga:  każdy znak [ ] ~ ^ { } | \ liczony jest podwójnie (jako 2 znaki) 

 



 

3 

3.3.4. Uczestnik po wysłaniu SMS-a w okresie zgłoszeń (rozumianym jako termin: 

19.05.2020 roku do dnia  01.06.2020 roku pod numer 7043) otrzyma 

wiadomość SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, na co niniejszym 

wyraża zgodę. 

3.3.5. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania (od chwili dokonania zakupu 

Produktów do dnia zakończenia Konkursu) czytelnych, oryginalnych dowodów 

zakupu lub faktur potwierdzających dokonanie zakupu Produktów. Organizator 

zastrzega sobie prawo weryfikacji dokumentów dokonania zakupu Produktów 

według procedury przedstawionej w rozdziale 7 niniejszego Regulaminu.  

3.3.6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie, w tym 

również pozbawienia prawa do Nagrody osób, które wzięły udział w Konkursie i 

nie spełniają warunków wskazanych w pkt. 2.1 do 2.4., oraz 3.3.1, a także w 

przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu.  

W przypadku kiedy Laureat zostanie wykluczony, Nagroda przechodzi na osobę 

z listy rezerwowej, a po wyczerpaniu możliwości wydania Nagrody, Nagroda 

pozostaje w dyspozycji Organizatora. 

3.4. Autorska wersja tekstu Pracy: 

3.4.1. powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, 

3.4.2. nie może zawierać wulgaryzmów lub treści obraźliwych,  

3.4.3. nie może naruszać praw osób trzecich; przy czym każdy Uczestnik Konkursu 

ponosi pełną odpowiedzialność za to, że przysługuje mu pełne i niczym 

nieograniczone prawo autorskie do wysłanych przez niego treści stanowiących 

odpowiedź na Zadanie Konkursowe i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności 

w tym zakresie. 

4. Obrady Komisji, Przyznawanie nagród 

4.1. Wyboru zwycięskich Prac dokona Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją 

Konkursową”, powołana przez Organizatora.   

W skład Komisji Konkursowej nie będą wchodzić pracownicy firmy Carrefour. 

4.1.1 Obrady Komisji Konkursowej odbędą się w dniu 15.06.2020 roku.  

4.1.2 Obrady Komisji Konkursowej będą niejawne. 

4.1.3 Z obrad Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez 

wszystkich członków Komisji Konkursowej .  

4.2. Komisja dokona według swojego uznania wyboru 30 prac, które zostaną nominowane do 

otrzymania nagrody oraz dodatkowo 30 prac tworzących listę rezerwową, gdzie w 

przypadku braku możliwości wydania Nagrody uczestnikowi nominowanemu, Nagroda ta 

przypadnie autorowi Pracy z listy rezerwowej pod warunkiem, że spełni wszystkie 

wymagania Regulaminu. 

O wyborze osoby (autora) z listy rezerwowej decyduje kolejność na liście, zaczynając od 

pierwszej osoby. 

4.3. Podstawowym kryterium oceny dokonywanej przez Komisję jest: oryginalność pomysłu 

oraz trud włożony w wykonanie Pracy . Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do 

swobody w wyborze najciekawszych prac. Ocenie będą podlegały jedynie treści 

wiadomości SMS nadesłane zgodnie z zapisami Regulaminu. Każdy z autorów 

zwycięskich prac otrzyma nagrodę pod warunkiem, że spełni wymagania określone 

niniejszym Regulaminem.  

 

4.4. Nagrodami w Konkursie są: 
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Nagroda główna – ( I stopnia ):  5  x Konsola Sony PlayStation 4 Pro o wartości 

1,700,00 złotych brutto każda wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 189,00 złotych, o 

łącznej wartości  1,889,00 złotych każda. 

Nagroda dodatkowa - ( 2 stopnia ): 25 x Głośnik JBL GO 2 o wartości 100,00 złotych 

brutto każdy wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11,00 złotych, o łącznej wartości  

111,00 złotych każda. 

 

4.5. Uczestnik może być laureatem Konkursu tylko raz, niezależnie od liczby nadesłanych prac. 

4.6. Każdy z autorów zwycięskich Prac otrzyma należną Nagrodę pod warunkiem, że spełni 

wymagania i postanowienia określone niniejszym Regulaminem.  

5. Opodatkowanie nagród 

5.1. Przed wydaniem nagród Organizator, jako płatnik potrąci część pieniężną i odprowadzi ją do 

stosownego urzędu skarbowego na poczet 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od 

osób fizycznych. 

6. Odpowiedzialność Organizatora 

6.1. Organizator Konkursu ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu, wydanie nagród oraz 

rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.  

6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem 

lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu 

lub innych danych. 

7. Odbiór nagrody  

7.1. Organizator w terminie do 19.06.2020 roku wyśle wiadomość SMS na numer, z którego 

została wysłana praca w celu poinformowania Uczestnika o wytypowaniu jego pracy do 

wygranej w Konkursie wraz z prośbą o dokonanie rejestracji swoich danych 

identyfikacyjnych. Rejestracja nastąpi za pomocą elektronicznego formularza 

rejestracyjnego na stronie www.konkursykiora.pl . 

7.2. Uczestnik nominowany w celu odbioru nagrody zobowiązany jest dokonać rejestracji 

swoich danych identyfikacyjnych w terminie do 22.06.2020 roku do godz. 23.59.59 czasu 

obowiązującego w tym dniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (CET lub CEST) - 

decyduje data rejestracji na serwerze obsługującym formularz rejestracyjny na stronie 

www.konkursykiora.pl . Strona jest obsługiwana przez serwer znajdujący się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

7.3. W przypadku, gdy Uczestnik nominowany do odbioru nagrody nie dokona rejestracji 

danych, o których mowa w pkt 7.1 i 7.2 niniejszego Regulaminu traci prawo do otrzymania 

nagrody, która przechodzi na pierwszą osobę wytypowaną do otrzymania nagrody z listy 

rezerwowej.  

7.4. Organizator w terminie do 23.06.2020 roku wyśle wiadomość SMS na numer, z którego 

została wysłana praca w celu poinformowania Uczestnika z listy rezerwowej o przyznaniu 

jego pracy do wygranej w Konkursie wraz z prośbą o dokonanie rejestracji swoich danych 

identyfikacyjnych. Rejestracja nastąpi za pomocą elektronicznego formularza 

rejestracyjnego na stronie www.konkursykiora.pl . 

7.5. Uczestnik z listy rezerwowej w celu odbioru nagrody zobowiązany jest dokonać rejestracji 

swoich danych identyfikacyjnych, o którym mowa jest w pkt. 7.4. niniejszego Regulaminu 

nie później niż w terminie do 26.06.2020 roku do godz. 23.59.59 czasu obowiązującego w 

tym dniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (CET lub CEST) - decyduje data rejestracji 

na serwerze obsługującym formularz rejestracyjny na stronie www.konkursykiora.pl . 

http://www.konkursykiora.pl/
http://www.konkursykiora.pl/
http://www.konkursykiora.pl/
http://www.konkursykiora.pl/
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Strona jest obsługiwana przez serwer znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

7.6. Informacja o wygranej zostanie przekazana Uczestnikowi drogą e-mail na adres podany w 

formularzu rejestracyjnym do dnia 30.06.2020 roku. 

7.7. W przypadku, kiedy Uczestnik nominowany do otrzymania nagrody nie dopełni obowiązku 

zarejestrowania wszystkich wymaganych dokumentów zakupu w regulaminowym terminie, 

bądź zarejestruje dokumenty niezgodne z wymaganiami Regulaminu lub uszkodzone w 

sposób uniemożliwiający ich odczytanie, nominowany Uczestnik traci prawo do Nagrody, a 

Nagroda przypadnie kolejnemu Uczestnikowi z listy rezerwowej. 

7.8. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora, Laureatom za pośrednictwem Firmy 

kurierskiej i możliwe jest tylko na podany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do 

dnia 15.07.2020 roku. 

7.9. Nieprzekraczalny termin odbioru nagrody to 22.07.2020 roku. 

7.10. Nagrody nieodebrane do 22.07.2020 roku włącznie pozostają w dyspozycji Organizatora.  

7.11. Laureatom nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagród na inne nagrody rzeczowe lub 

pieniężne. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby 

trzecie. 

8. Reklamacje 

 

8.1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa 

odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące 

konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do 

Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu. 

8.2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny zostać zgłoszone przez Uczestnika w 

terminie do 29.07.2020 r.  

8.3. Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawować będzie komisja 

reklamacyjna powołana przez Organizatora, zwana dalej „Komisją Reklamacyjną”.  

8.4. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja powinna zostać 

złożona w formie pisemnej na adres Agencja Promocyjno-Reklamowa Kiora Andrzej Cyra, 

ul. Majdańska 24 lok. 2, 04-110 Warszawa. 

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres reklamującego, numer 

telefonu, z którego została wysłana wiadomość SMS z Zadaniem Konkursowym, miejsce i 

rodzaj zdarzenia podlegającego reklamacji oraz treść roszczenia wnoszonego przez 

reklamującego. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. 

8.5. Komisja Reklamacyjna rozpatruje wniesioną reklamację w terminie 14 dni od daty jej 

otrzymania (włączając w to wysyłkę listu zawierającego zawiadomienie Uczestnika o 

wyniku reklamacji). 

 

9. Prawa autorskie, prawo korzystania 

 

9.1. Uczestnik, z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie i przesłania treści rozwiązania zadania 

konkursowego udziela Organizatorowi, w zamian za możliwość wygrania nagrody, 

nieodwołalnego, wyłącznego, nieograniczonego czasowo, ilościowo i terytorialnie 

zezwolenia na korzystanie z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do przesłanej 

treści rozwiązania zadania konkursowego w celach związanych z realizacją Konkursu. 
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9.2. Organizator nabywa prawo własności wszystkich nadesłanych prac.  

 

10. Ochrona danych osobowych 

 

10.1. Administratorem danych osobowych jest Andrzej Cyra – prowadzący działalność gospodarczą  

pod nazwą - Agencja Promocyjno Reklamowa Kiora, Andrzej Cyra , ul. Majdańska 24 lok. 2, 

04-110 Warszawa, NIP: 1130569012 pełniący  funkcję Organizatora konkursu.  

10.2. Dane osobowe uczestnika pozyskane przez Organizatora będą przetwarzane zgodnie z 

powszechnie panującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją 

konkursu tj. przyjmowania zgłoszeń, powiadomienia uczestnika o nominacji do otrzymania 

nagrody, wysłania nagrody lub ewentualnego postępowania reklamacyjnego. 

10.3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych począwszy od dnia 25 maja 2018 r. 

stanowi ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na 

podstawie art. 6 ust. 1 pkt. A oraz art. 6 ust. 1 pkt c  Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem  danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE  ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 

2016 r. Nr 119 - dalej RODO. 

10.4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Organizator informuje, że w przypadku złożenia 

reklamacji i podania swoich danych osobowych, o których mowa w punkcie 8.4. niniejszego 

Regulaminu:  

 

a) Administratorem danych osobowych w Agencji Promocyjno-Reklamowej KIORA jest Pan 

Andrzej Cyra - e-mail ado@kiora.pl, tel. 22 813 96 89 

10.5. Dane osobowe Uczestnika w konkursie będą przechowywane przez okres niezbędny do 

zakończenia postępowania reklamacyjnego i ewentualnego rozpatrzenia roszczeń 

zgłoszonych przez Uczestnika. Dane  osobowe Laureata w konkursie mogą być 

przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej 

przepisami prawa. 

 

10.6. Organizator informuje uczestnika, że odbiorcą jego danych osobowych w zakresie : imię i 

nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu - będą także : osoby zatrudnione w firmie 

obsługujące konkurs, firmy kurierskie oraz publiczni operatorzy pocztowi. 

 

10.7. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

  

10.8. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do otrzymania nieodpłatnej 

kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 

10.9. Uczestnik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uzasadnionych 

przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją  

 

10.10. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do PUODO, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO; 

 

mailto:ado@kiora.pl
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10.11. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  

z brakiem możliwości udziału w konkursie lub brakiem możliwości rozpoznawania reklamacji.  

 

10.12. W celu zmiany albo usunięcia swoich danych osobowych należy przesłać odpowiednią 

informację na adres Administratora danych:  Agencja Promocyjno Reklamowa Kiora, ul. 

Majdańska 24 lok. 2, 04-110 Warszawa. 

 

 

11. Postanowienia końcowe 

  

11.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.  

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw. 

11.2. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody okaże się osoba niespełniająca warunków 

wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody, a w wypadku 

ujawnienia tego faktu po doręczeniu nagrody, osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. 

Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi.  

11.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania uczestnika lub 

zmianę innych danych podanych przez Uczestnika, uniemożliwiającą dostarczenie 

Nagrody albo powiadomienia o wygranej oraz za podanie przez uczestnika niewłaściwych 

lub nieprawdziwych danych. W takim przypadku Laureat traci prawo do nagrody. 

11.4. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że zapoznał się z wszystkimi zasadami 

Konkursu zawartymi w niniejszym Regulaminie. 

11.5. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

11.6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym 

Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

11.7. Załącznik nr 1 jest integralną częścią Regulaminu. 

 

Niniejszy Regulamin podlega ochronie prawa autorskiego.  

Wszelkie prawa do niniejszego regulaminu przysługują Agencji Promocyjno - Reklamowej Kiora.  

Publikowanie oraz rozpowszechnianie niniejszego regulaminu wymaga pisemnej zgody Agencji Promocyjno - Reklamowej 

Kiora. 
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Załącznik nr 1: Lista sklepów biorących udział w konkursie 

 

LP. 
NUMER 
SKLEPU NAZWA SKLEPU ADRES MIASTO 

1 156 BEŁCHATÓW ul. Kolejowa 4 97-400 Bełchatów 

2 176 BIAŁA PODLASKA ul. Terebelska 75B 21-500 Biała Podlaska 

3 174 BIAŁYSTOK (Podlaska) II ul. Wysockiego 67 15-168 Białystok 

4 170 BIAŁYSTOK I ul. Wrocławska 20 15-660 Białystok 

5 119 BIELSKO-BIAŁA ul. Sarni Stok 2 43-300 Bielsko Biała 

6 163 BOLESŁAWIEC ul. 10-go marca 1 59-700 Bolesławiec 

7 114 BYDGOSZCZ I Galeria Pomorska ul. Fordońska 141 85-791 Bydgoszcz 

8 140 BYDGOSZCZ II (GLINKI) ul. Jana Pawła II 115 85-140 Bydgoszcz 

9 165 BYDGOSZCZ III (Skarzyńskiego) ul. Skarżyńskiego 2 85-739 Bydgoszcz 

10 108 BYTOM Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 25 41-923 Bytom 

11 179 CHEŁM ul. Lwowska 81 22-100 Chełm 

12 152 CHOJNICE Al. Bayeux 1 89-604 Chojnice 

13 132 CHORZÓW ul. Parkowa 20 41-500 Chorzów  

14 148 DĘBICA ul. Ks. Nosala 2 39-200 Dębica 

15 120 ELBLĄG ul. Dąbka 152 82-300 Elbląg 

16 169 GDAŃSK BAŁTYCKA II al. Grunwaldzka 141 80-264 Gdańsk 

17 185 Gdańsk Factory Przywidzka 6 80-174 Gdańsk 

18 110 GDAŃSK MORENA I ul. Schuberta 102 A 80-172 Gdańsk 

19 136 GLIWICE I ARENA ul. Nowaka-Jeziorańskiego 1 44-102 Gliwice 

20 147 GLIWICE II FORUM ul. Lipowa 3 44-100 Gliwice 

21 150 GŁOGÓW ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 12 67-205 Głogów 

22 153 GNIEZNO ul. Pałucka 2 62-200 Gniezno 

23 435 GNIEZNO 2 ul.Sobieskiego 17 62-200 Gniezno 

24 139 GRUDZIĄDZ ul. Konarskiego 45 86-300 Grudziądz  

25 144 INOWROCŁAW ul. Wojska Polskiego 10 88-109 Inowrocław 

26 182 JASTRZĘBIE ul. Podhalańska 26 44-335 Jastrzębie Zdrój 

27 141 JAWORZNO ul. Wojska Polskiego 2D 43-603 Jaworzno 

28 188 JAWORZNO GALENA ul. Grunwaldzka 59 43-600 Jaworzno 

29 131 KALISZ ul. Poznańska 121/131 62-800 Kalisz 

30 106 KATOWICE DABRÓWKA Al. Roździeńskiego 200 40-315 Katowice 

31 157 KĘDZIERZYN KOŹLE ul. Kozielska 20 47-220 Kędzierzyn-Koźle 

32 181 KŁODZKO ul. Noworudzka 2 57-300 Kłodzko  

33 154 KONIN ul. Paderewskiego 8 62-510 Konin 

34 112 KRAKÓW CZYŻYNY (N.HUTA) II ul. M.Medweckiego 2 31-870 Kraków 

35 168 KRAKÓW GALERIA PKP IV ul. Pawia 5 31-154 Kraków 

36 173 KRAKÓW PLAZA V Al. Pokoju 44 31-564 Kraków 

37 122 KRAKÓW WITOSA III ul. Witosa 7 30-612 Kraków  

38 102 KRAKÓW ZAKOPIANKA I ul. Zakopiańska 62 30-418 Kraków 

39 456 KROSNO ul. Krakowska 187 38-400 Krosno 

40 161 KUTNO ul. Oporowska 6a 99-300 Kutno 

41 160 KWIDZYN ul. 3-ego maja 26 82-500 Kwidzyn 

42 118 LEGNICA ul. Piłsudskiego 84 59-220 Legnica  

43 171 LUBLIN ul. Witosa 6 20-315 Lublin 

44 101 ŁÓDŹ GÓRNA I ul. Kolumny 6/36 93-342 Łódź 
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45 146 ŁÓDŹ IV RETKINA Al. Bandurskiego 4/20 94-020 Łódź 

46 124 ŁÓDŹ PRZYBYSZEWSKIEGO III ul. Przybyszewskiego 176/178 93-120 Łódź 

47 123 ŁÓDŹ SZPARAGOWA II ul. Szparagowa 7 91-211 Łódź 

48 149 MIŃSK MAZOWIECKI ul. Warszawska 61, Stojadła 05-300 Mińsk Mazowiecki 

49 180 MŁAWA ul. Targowa 13 06-500 Mława 

50 183 NOWY SĄCZ u. Węgierska 170 33-300 Nowy Sącz 

51 158 OLKUSZ ul. Rabsztyńska 2 32-300 Olkusz 

52 137 OLSZTYN GRUNWALD ul. Krasickiego 1b 10-685 Olsztyn 

53 186 Opole ul Dębowa 1 46-022 Zawada Opole 

54 184 OŚWIĘCIM ul. Powstańców Śląskich 1 32-600 Oświęcim 

55 145 PABIANICE I ul. Popławska 4/20 95-200 Pabianice 

56 187 PIŁA ul. 14 lutego 26 64-920 Piła 

57 192 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ul. Słowackiego 123 97-300 Piotrków Trybunalski 

58 166 POZNAŃ III PANORAMA ul. Górecka 30 60-201 Poznań  

59 127 POZNAŃ PESTKA ul.Solidarności 47 61-696 Poznań  

60 189 POZNAŃ POSNANIA ul. Pleszewska 1 61-136 Poznań 

61 142 PUŁAWY ul. Goscinczyk 2 24-100 Puławy 

62 143 RADOMSKO ul. Piastowska 28 97-500 Radomsko 

63 138 RYBNIK ul. Gliwicka 45 44-200 Rybnik 

64 224 SIERADZ ul.Jana Pawła II 63 a 98-200 Sieradz 

65 162 SOCHACZEW ul. Warszawska 119 96-500 Sochaczew 

66 115 SOSNOWIEC ul. Staszica 8B 41-200 Sosnowiec 

67 151 STAROGARD GDAŃSKI Al.. Niepodległości 2a 83-200 Starogard Gdański  

68 129 SZCZECIN GUMIEŃCE II ul. Mieszka I 73 71-011 Szczecin  

69 172 SZCZECIN III STRUGA (GRYF) ul. Wiosenna 32 70-807 Szczecin 

70 109 SZCZECIN TURZYN I ul. Bohaterów Warszawy 42 70-342 Szczecin  

71 135 TARNOWSKIE GÓRY (PHD) ul. Kościuszki 5 42-600 Tarnowskie Góry 

72 159 TCZEW ul. Braci Grimm 4 83-110 Tczew 

73 231 TOMASZÓW MAZOWIECKI ul. Jana Pawła 22 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

74 113 TORUŃ BIELAWY ul. Olsztyńska 8 87-100 Toruń  

75 178 WODZISŁAW ŚLĄSKI ul. Matuszczyka 2 44-300 Wodzisław Śląski  

76 190 WOŁOMIN ul. Geodetów 2 05-200 Wołomin 

77 105 WROCŁAW BOREK ul. Gen. Hallera 52 50-984 Wrocław 

78 175 WROCŁAW FACTORY ul.Graniczna 2A 54-610 Wrocław 

79 116 W-WA ARKADIA Al. Jana Pawła II 82 00-175 Warszawa 

80 107 W-WA BEMOWO Al. Powstańców Śląskich 126 01-466 Warszawa 

81 191 W-WA GALERIA PÓŁNOCNA ul. Światowida 17 03-144 Warszawa 

82 167 W-WA MOKOTÓW VI ul. Wołoska 12  02-675 Warszawa 

83 193 W-WA PROMENADA ul. Ostrobramska 75C 04-175 Warszawa 

84 104 W-WA REDUTA Al. Jerozolimskie 148 02-326 Warszawa  

85 103 W-WA TARGÓWEK ul. Głębocka 15 03-287 Warszawa 

86 111 W-WA WILEŃSKA ul. Targowa 72 03-734 Warszawa 

87 133 ZAMOŚĆ ul. Lwowska 56 22-400 Zamość  

88 134 ZGORZELEC ul. Jeleniogórska 42 59-900 Zgorzelec 

89 117 ZIELONA GÓRA ul. Dąbrówki 5 65-096 Zielona Góra 

 

 

 

 


