
REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE 
DLA PIECZĄTEK WIELOKOLOROWYCH TRODAT POD NAZWĄ 

 „KOLOROWA PROMOCJA TRODAT”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs  na  najlepsze  hasło  reklamowe  będzie  prowadzony  pod  nazwą  „Kolorowa 
Promocja Trodat” (zwany dalej „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest Trodat Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-228), 
ul. Marywilska 22 (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Konkurs prowadzony będzie w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności 
na podstawie art. 413. § 1. k.c.

4. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
5. Konkurs trwa od 1 lutego 2008 r. do 31 maja 2008 r 
6. Nadesłane dane osobowe Uczestników mogą zostać umieszczone w elektronicznej bazie 

danych  i  wykorzystane  przez  Organizatora  w  celach  marketingowych  obecnie  i  w 
przyszłości, na warunkach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) na co Uczestnik przystępując do 
Konkursu wyraża zgodę.

7. W  Konkursie  nie  mogą  brać  udziału  pracownicy  Organizatora  oraz  podmioty 
zaangażowane w organizację i przeprowadzenie Konkursu.

 
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a. zakupić  co  najmniej  1  pieczątkę  wielokolorową  Trodat  Multi  Color  w  czasie 
trwania Konkursu;

b. ułożyć hasło reklamowe dla pieczątek wielokolorowych Trodat Multi Color;
c. pozostawić  w  punkcie  zakupu  prawidłowe  zgłoszenie  zawierające  kupon 

promocyjny  lub  wysłać  je  na  adres  siedziby  Organizatora  albo  też  wypełnić 
zgłoszenie na stronie www.kolorowepieczatki.pl;

d. zachować dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

2. Kupony  promocyjne  dostępne  są  w  czasie  trwania  Konkursu  w  miejscach  sprzedaży 
pieczątek Trodat tj. w punktach stemplarskich „Partner Trodat” na terenie całej Polski.

3. W  przypadku,  gdy  klient  wypełnia  zgłoszenie  na  stronie  www.kolorowepieczatki.pl 
należy  zachować  oryginalny  kupon  promocyjny  oraz  dowód  zakupu  pieczątki 
wielokolorowej Trodat Multi Color, które będą uprawniały do odebrania nagrody.

4. W  każdym  z  przypadków  należy  zachować  dowód  zakupu  pieczątki  wielokolorowej 
Trodat Multi Color, który będzie uprawniał do odebrania nagrody.

5. Prawidłowe zgłoszenie  w formie  kuponu, oprócz wpisanego hasła  reklamowego,  musi 
zawierać dane Uczestnika:  imię,  nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym, 

http://www.kolorowepieczatki.pl/


numer dowodu zakupu, adres e-mail w przypadku jego posiadania, a także podpis pod 
zgodą na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2002 r., Nr 101, poz.926). Tylko tak wypełnione i podpisane Kupony uważa się za 
prawidłowe, ważne i uprawniające do wzięcia udziału w Konkursie.

6. W konkursie biorą udział zgłoszenia w formie kuponów promocyjnych wysłane listownie 
w terminie od dnia 01.02.2008 r. do 06.06.2008 r. O dotrzymaniu terminu decyduje data 
wpłynięcia przesyłki do Organizatora.  

7. Zgłoszenia  w  Konkursie  dokonane  poprzez  rejestrację  na  stronie 
www.kolorowepieczatki.pl z  wpisanym  obowiązkowo  numerem  otrzymanego  kuponu 
promocyjnego oraz zawierające wszystkie wymagane w Konkursie dane określone w pkt 
5 winny być dokonane w terminie od dnia 01.02.2008 r. do 31.05.2008 r.

8. O  prawidłowości  zgłoszeń  decyduje  wewnętrzna  Komisja  nadzoru  powołana  przez 
Organizatora Konkursu na podstawie niniejszego regulaminu. Za prawidłowe zgłoszenia 
będą uważane jedynie oryginalne kupony wypełnione zgodnie z postanowieniami pkt. 5 
wypełnione w sposób czytelny.

9. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia:

a. zawierające dane więcej niż jednego Uczestnika,

b. zgłoszenia nieczytelne,

c. zawierające nieprawdziwe dane,

d. zawierające niekompletne dane Uczestnika,

e. zawierające  inne  braki  stosownie  do  postanowień niniejszego 
Regulaminu.

10. Każdy Uczestnik może nadesłać więcej niż jedno zgłoszenie promocyjne.

NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są:

a. 5 pierwszych miejsc w Konkursie –  każde nagradzane będzie 

telewizorem LCD 32” marki Sony,

b. 15 drugich miejsc w Konkursie – każde nagradzane będzie 

systemem nawigacyjnym marki TOM TOM,

c. 100 wyróżnień – każde nagradzane będzie ręcznikiem plażowym.  

2. Dodatkowo każdy z Uczestników Konkursu, przy każdorazowym zakupie pieczątki 
wielokolorowej Trodat Multi Color, otrzymuje nagrodę gwarantowaną w postaci pióra 
kulkowego Uni Mitsubishi Jetstream SXN157S.

http://www.kolorowepieczatki.pl/


3. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 
nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego), ani prawo żądania 
zamiany nagrody na inną.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez 
Uczestnika nagród, w tym odpowiedzialności za wady rzeczy będących nagrodami
 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Komisja  Konkursowa  powołana  przez  Organizatora  Konkursu  w  składzie 
pięcioosobowym,  dokona  w dniach  13-14.06.2008,  wyboru  najlepszych  haseł  spośród 
nadesłanych  przez  Uczestników,  hasła  reklamującego  pieczątki  wielokolorowe  Trodat 
Multi Color w tym:

a. 5 najlepszych haseł – 5 pierwszych miejsc
b. 15 haseł nagrodzonych – 15 drugich miejsc
c. 100 haseł wyróżnionych – 100 wyróżnień

2. W celu  ustalenia  uprawnień  do  nagrody,  Organizator  ma  prawo żądać  od  Uczestnika 
stosownych  dokumentów (faktura  VAT,  paragon)  potwierdzających  dokonanie  zakupu 
wielokolorowej pieczątki w Konkursie.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEBIEGU KONKURSU

Nad  prawidłowością  przebiegu  Konkursu  czuwać  będzie  Komisja  Konkursowa  zwana 
Komisją, powołana przez Organizatora. Komisja sporządzi protokoły z podaniem wyników 
swoich obrad. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie.

OGŁASZANIE WYNIKÓW

1. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej listownie lub telefonicznie.
2. Organizator może dodatkowo ogłosić wyniki Konkursu w środkach masowego przekazu 

lub za pomocą środków informatycznych.

ODBIÓR NAGRÓD

1. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską do dnia 16.07.2008.
2. Nieodebranie  nagrody  w  terminie  wskazanym  przez  pocztę  lub  kuriera  oznacza 

rezygnację  Laureata  z  nagrody,  bez  prawa  żądania  nagrody  zamiennej  lub 
odszkodowania.

3. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  nieprawidłowości  związane z  działaniem 
poczty i firm kurierskich w tym za nie doręczenie, opóźnienie w doręczeniu, zniszczenie 
lub uszkodzenie przesyłki.



4. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną przekazane Uczestnikom – Laureatom zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(tekst jednolity D. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zmianami).

5. W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, nagrodzony 
zwycięzca konkursu, będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Organizatora 
podatku dochodowego, nagroda rzeczowa zostanie wydana po wpłaceniu przez niego 
odpowiedniej kwoty.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Wszelkie  reklamacje  Uczestników  mogą  być  zgłaszane  w  czasie  trwania  Konkursu, 
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty Konkursu. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą 
rozpatrywane. Prawidłowe zgłoszenie reklamacji wymaga doręczenia jej w formie listu 
poleconego.

2. Reklamacje rozpatruje Komisja.
3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w terminie, w formie pisemnej, 

listem  poleconym  na  adres  siedziby  Organizatora,  zawierające  wskazanie  podstaw 
reklamacji wraz z uzasadnieniem.

4. Rozpatrywanie  reklamacji  trwa  14  dni.  O  rozpatrzeniu  reklamacji  Uczestnik  zostanie 
powiadomiony w formie  pisemnej,  w drodze listu  poleconego.  O zachowaniu  terminu 
załatwienia reklamacji decydować będzie data nadania listu poleconego.

5. Wynik  rozpatrzenie  reklamacji  jest  ostateczny  i  nie  przysługują  od  niego  środki 
odwoławcze.

PRAWA AUTORSKIE I PRAWO KORZYSTANIA 

1. Uczestnicy oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez 
Firmę z haseł reklamowych ułożonych przez uczestnika konkursu nie będzie naruszało 
jakichkolwiek praw, a w szczególności praw autorskich osób trzecich.

2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na korzystanie przez Organizatora, z haseł 
reklamowych przedstawionych przez uczestników oraz ich publikację, bez żadnych 
ograniczeń na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. Rozstrzygnięcie Konkursu powoduje przejście na 
Organizatora praw autorskich majątkowych do nagrodzonych haseł reklamowych, w tym 
przejście praw autorskich zależnych, w zamian za przyznaną nagrodę. W tym samym 
zakresie Organizator uprawniony jest do wykonywania osobistych praw autorskich do 
nagrodzonych haseł, zaś Uczestnik zobowiązuje się powstrzymać się od wykonywania 
tych praw

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany: terminu rozpoczęcia i zakończenia 
Konkursu.



2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie 
mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów wynikających z niniejszego Regulaminu 
właściwym miejscowo jest sąd w miejscu siedziby Organizatora. 

4. Pełny Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu na stronie internetowej 
www.kolorowepieczatki.pl lub w punktach stemplarskich „Partner Trodat”.

5. Każdy z biorących udział w Konkursie przez przystąpieniem do niego i podpisem 
złożonym na kuponie promocyjnym akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
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