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REGULAMIN KONKURSU PN. „Wielkie testowanie” 
(dalej: Regulamin) 

PODSTAWOWE ZASADY 
 

A. W konkursie nagrodzimy uczestników, którzy udzielając odpowiedzi na pytanie konkursowe 
dostarczą najbardziej praktycznych i wartościowych dla Organizatora wskazówek dotyczących 
tego, w jaki sposób ulepszyć funkcjonowanie Klubu Enfamama.   

B. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w dniach od 25.11.2020 r. do 31.12.2020 r. 

C. Zgłoszenie udziału w konkursie możliwe jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: 
enfaprobki@enfamil.pl  w tytule wpisując „Wielkie testowanie – konkurs”. 

D. Zwycięzców wybierzemy i poinformujemy do dnia  11.01.2020r.  

E. Do wygrania są puszki mleka Enfamil Premium MFGM 2 800 g. 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY 

Poniżej można zapoznać się ze szczegółowymi zasadami konkursu pn. „Wielkie testowanie” (dalej: 
Konkurs). Opisane zostały zwłaszcza warunki zgłaszania udziału, procedura wyboru zwycięzców, 
zasady wydawania nagród oraz postępowanie reklamacyjne, jak również zasady przetwarzania danych 
osobowych w związku z udziałem w Konkursie. 

1. JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ 

1.1. Udział w Konkursie może wziąć pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terenie Polski, która 
jest członkiem Klubu Enfamama oraz jest rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku od 
3 do 12 miesięcy (dalej: Uczestnik).  

1.2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od 25.11.2020 r. do 31.12.2020 r. 
(dalej: okres trwania Konkursu) spełnić łącznie następujące warunki:  

1.2.1. odpowiedzieć na pytanie konkursowe „Co chciałabyś ulepszyć lub czego Ci brakuje w 
Klubie Enfamama?” – obowiązuje limit znaków: 500 (włącznie ze spacjami) (dalej: 
Pytanie konkursowe), 

1.2.2. a następnie zgłosić udział w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości w tytule maila 
,,Wielkie testowanie – konkurs’’ na adres mailowy enfaprobki@enfamil.pl  wraz z 
odpowiedzią na pytanie konkursowe (dalej: Zgłoszenie). 

1.3. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie powinien korzystać z adresu mailowego, którego użył podczas 
rejestracji w Klubie Enfamama. W przypadku, gdy Uczestnik użyje do przesłania Zgłoszenia 
adresu mailowego, który nie widnieje w bazie członków Klubu Enfamama, Organizator może 
poprosić Uczestnika o ponowne przesłanie Zgłoszenia, jednakże z wykorzystaniem adresu 
mailowego użytego podczas rejestracji do Klubu. Niespełnienie powyższego warunku oznacza, 
że Zgłoszenie nie zostanie przyjęte do Konkursu, a Organizator nie weźmie go pod uwagę przy 
przyznawaniu nagród w Konkursie..  

1.4. Jeden Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie w Konkursie. W przypadku, gdy dany 
Uczestnik  prześle więcej niż jedno Zgłoszenie, przy wyłanianiu zwycięzców pod uwagę zostanie 
wzięte tylko jedno, pierwsze przesłane przez niego Zgłoszenie.   

1.5. Jeden Uczestnik może w ramach udziału w Konkursie korzystać wyłącznie z jednego adresu e-
mail, tj. tego, który podał przy rejestracji do Klubu Enfamama. 
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1.6. Przystępując do udziału w Konkursie (przesyłając swoje Zgłoszenie) Uczestnik oświadcza, że 
zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia oraz spełnia warunki uczestnictwa 
określone w Regulaminie. 

2. CO MOŻNA WYGRAĆ 

2.1. Nagrodami w Konkursie jest 100 (słownie: sto) puszek mleka Enfamil Premium MFGM 2 800 g o 
jednostkowej wartości 45,00  zł (słownie: czterdzieści pięć złotych) brutto (dalej: Nagrody).  

2.2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub inną nagrodę rzeczową. Zwycięzcom nie 
przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich 
ekwiwalentu pieniężnego. 

2.3. Uczestnik nie jest zobowiązany do dokonywania żadnych samodzielnych rozliczeń podatkowych 
w związku z otrzymaniem nagrody, ponieważ wraz z nagrodą otrzymuje dodatkową nagrodę 
pieniężną w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego podatku od wygranej w Konkursie 
(por. pkt 5 Regulaminu). 

3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

3.1. Zwycięzców Konkursu wyłoni jury składające się z przedstawicieli Organizatora (dalej: Jury). Jury 
dokona wyboru zwycięzców po zakończeniu okresu trwania Konkursu spośród wszystkich 
zgłoszeń. Jury dokona wyboru zwycięzców według własnego uznania, uwzględniając zwłaszcza 
kryteria określone w pkt A Regulaminu.  

3.2. W przypadku, gdy spośród przesłanych zgłoszeń nie będzie możliwe wyłonienie liczby 
zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania nagród (np. z uwagi na zbyt niską 
liczbę zgłoszeń lub ich niedostateczną jakość w świetle kryteriów wskazanych w pkt A 
Regulaminu), może zostać przyznana niższa liczba nagród.  

3.3. Wybór zwycięzców nastąpi do dnia 11.01.2021 r. Organizator w tym samym terminie powiadomi 
zwycięzców o wygranej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres, z którego dokonano 
Zgłoszenia. W związku z powyższym, Uczestnicy powinni bieżąco śledzić skrzynkę e-mail, w tym 
zwłaszcza folder „SPAM”.  

3.4. W terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia zwycięzców o wygranej zgodnie z pkt 3.3. 
Regulaminu, zwycięzcy zobowiązani są w odpowiedzi na otrzymaną od Organizatora wiadomość 
przesłać dane adresowe niezbędne do wysyłki nagrody, tj. imię, nazwisko oraz adres 
zamieszkania. 

3.5. Nagrody wysłane zostaną najpóźniej do dnia 31.01.2021 r. pocztą lub firmą kurierską na adres 
wskazany przez zwycięzcę zgodnie z pkt 3.4. Regulaminu.  

3.6. Odbiór Nagrody zwycięzca pokwituje swoim podpisem. Doręczenie nagrody do rąk osoby 
zamieszkującej pod adresem wskazanym przez zwycięzcę i podpisanie potwierdzenia odbioru 
uznaje się za skuteczne wydanie nagrody. W przypadku zmiany adresu zamieszkania Uczestnik 
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora o nowym adresie. Brak tej informacji 
może uniemożliwić Organizatorowi wydanie nagrody Uczestnikowi. 

4. REKLAMACJE 

4.1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi do dnia 14.02.2021 r. (decyduje data 
wpływu do Organizatora). Reklamacje należy wysłać mailowo na adres enfaprobki@enfamil.pl. 
z dopiskiem „Reklamacja –Wielkie testowanie”. 

4.2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny (jeśli 
reklamacja została wysłana listem poleconym), jak również wskazanie przyczyny reklamacji i 
żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.  
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4.3. Organizator poinformuje o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w terminie 14 dni od daty 
dostarczenia reklamacji Organizatorowi w sposób analogiczny, w jaki reklamacja została 
złożona, tj. mailowo. 

4.4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od 
postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

5. PODATKI 

Do każdej nagrody w Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna obliczona według wzoru 
[(Wartość nagrody * 10/9) – Wartość nagrody] i zaokrąglona do pełnej złotówki. Dodatkowa nagroda 
pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego, 
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie zgodnie z art. 41 
ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników (w tym zwycięzców) Konkursu, jest Reckitt 
Benckiser (Poland) S.A  z siedzibą w Nowy Dwór Mazowiecki (05-11), ul. Okunin 1.  

6.2. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje się na 
stronie internetowej https://www.enfamil.pl/pages/klubenfamama. 

7. WAŻNE ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione (niezależnie od podstawy prawnej) przez: 
Organizatora oraz inne podmioty związane bezpośrednio z organizowaniem i przebiegiem 
Konkursu, a także osoby pozostające z ww. osobami w związku osobistym, w szczególności 
pokrewieństwa, powinowactwa lub bliskiego stosunku towarzyskiego. 

7.2. Organizator ma prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. 
W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie lub podania 
określonych danych. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona 
odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem 
prawa do nagród.  

7.3. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator 
uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia 
z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności: 

7.3.1. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym 
zachowaniem w interesy osób trzecich; 

7.3.2. prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu lub 
zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie. 

7.4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników prześle takie samo Zgłoszenie, które mogłoby 
zostać wybrane jako zwycięskie, nagroda zostanie przyznana temu Uczestnikowi, którego 
zgłoszenie zostało jako pierwsze przesłane do Organizatora. Nie wyklucza to jednak prawa 
Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia autorstwa swojego Zgłoszenia 
przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej. 

7.5. Nagrody nieodebrane w terminie z winy zwycięzców oraz nagrody osób wykluczonych z udziału 
w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością 
Organizatora. 
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7.6. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 
pracy. 

7.7. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których 
wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 
hazardowych. 

7.8. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-
921 Kodeksu cywilnego. 

7.9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie trwania 
Konkursu, wyłącznie wtedy, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na 
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw 
już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie 
Regulaminu za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adresy mailowe, z których dokonali 
zgłoszenia do Konkursu. 

7.10. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne 
oświadczenie złożone na adres Organizatora.  

7.11. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika 
na osobę trzecią. 

7.12. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu 
cywilnego i innych ustaw. 

7.13. Konkurs organizowany jest przez: Reckitt Benckiser (Poland) S.A  z siedzibą w Nowy Dwór 
Mazowiecki przy ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093441, o kapitale 
zakładowym w wysokości 7.929.230,00 zł w całości wpłacony, NIP 5310005448.  

 


