REGULAMIN KONKURSU RAYOVAC
NAZWA ORGANIZATORA I FUNDATORA KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu Rayovac (dalej: „Konkurs") jest Highlite PR z
siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, 50-217 Wrocław, o
numerze NIP 694-162-23-23, REGON 020624328, wpisanym do ewidencji
przez Prezydenta Miasta Wrocławia pod numerem 194046, zwany dalej
„Organizatorem”.
2. Fundatorem Nagród i Bezpłatnych Zestawów Testowych Baterii Rayovac
jest Spectrum Brands Poland sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul.
Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, 02-366 Warszawa, o numerze NIP 951-19833-04, zwany dalej „Fundatorem”.
TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
3. Termin wysyłania Zgłoszeń do Konkursu oraz Zgłoszeń po odbiór
Bezpłatnych Zestawów Testowych Baterii Rayovac upływa w dniu
29.02.2016 roku o godz. 23:59.
4. Konkurs ma zasięg ogólnopolski
Rzeczypospolitej Polskiej.
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UCZESTNICY KONKURSU
5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firmy
Spectrum Brands Poland Sp. z o.o., a także członkowie ich rodzin. Przez
członków rodziny rozumie się: rodziców, dzieci, małżonków i rodzeństwo.
Organizator zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym zakresie.
DANE OSOBOWE
7. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz osób zgłaszających się po
odbiór Bezpłatnych Zestawów Testowych Baterii Rayovac będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz wydania
Nagród i Zestawów Testowych przez Spectrum Brands Poland sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a, 02-366
Warszawa i Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2,
50-217 Wrocław. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla
potrzeb przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe Uczestników – po
wyrażeniu przez nich zgody, będą również przetwarzane do celów
marketingowych przez Spectrum Brands Poland sp. z o.o. z siedzibą w

Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a, 02-366 Warszawa
zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych
osobowych jest Spectrum Brands Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a, 02-366 Warszawa. Uczestnikom Konkursu
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
NAGRODY W KONKURSIE
8.

W Konkursie przewidziano Nagrody:
8.1. Nagrodę Główną za zwycięstwo (dalej: „Nagroda Główna”):
dofinansowanie zakupu aparatu słuchowego w wysokości 3000 zł brutto
oraz roczny zapas wybranych baterii Rayovac o wartości 640 zł brutto.
a.) Dofinansowanie dotyczy zakupu dowolnego aparatu słuchowego w
terminie od 11.01. do 15.04.2016 r. Kwota zostanie przekazana na
numer konta Zwycięzcy w ciągu 14 dni roboczych od przedłożenia
stosownych dokumentów, o którym mowa w punkcie 8. b.) poniżej.
b.) Zwycięzca zobowiązany jest dostarczyć na adres Organizatora (Highlite
PR, ul. Pomorska 55/2, 50-217 Wrocław) najpóźniej do 30.04.2016 r.
dokumenty w postaci kopii dowodu zakupu aparatu słuchowego (faktury
lub paragonu), rozmiaru baterii kompatybilnych z urządzeniem oraz
numeru konta do przelewu. Decyduje data stempla pocztowego.
c.) Maksymalna kwota dofinansowania zakupu aparatu słuchowego wynosi
3000 zł brutto. W przypadku zakupu aparatu słuchowego w cenie
wyższej niż 3000 zł brutto, różnica wartości aparatu zostaje pokryta
przez Zwycięzcę.
8.2. Nagrody dodatkowe (dalej: „Nagroda Dodatkowe”): roczny zapas
wybranych baterii Rayovac o wartości 640 zł brutto, w ilości 10 sztuk lub
Zestaw Akcesoriów marki Rayovac o wartości 80 zł brutto, w ilości 10
zestawów.
a.) w skład Zestawu Akcesoriów wchodzą następujące produkty Rayovac:
- tester baterii słuchowych
- zasobnik na baterie słuchowe
- chusteczki czyszczące do aparatu
- magnetyczny chwytak do baterii słuchowych

9. Do Nagród dodana jest Nagroda Pieniężna stanowiąca równowartość
zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody, która nie zostanie
wydana do rąk Uczestnika, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i
przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób
fizycznych od wygranej, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża
zgodę.

10.Nagród nie można wymienić na gotówkę lub inne produkty marki Rayovac.
WARUNKI UCZESTNICTWA
11.Aby odebrać Bezpłatny Zestaw Testowy Baterii Rayovac Uczestnik
zobowiązany jest w terminie od 11.01 do 29.02.2016 r. do godz. 23:59
(włącznie) wypełnić formularz w wersji elektronicznej na stronie
www.baterie-sluchowe.pl.
12.Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest w terminie od
11.01 do 29.02.2016 r. do godz. 23:59 (włącznie) wypełnić formularz w
wersji elektronicznej na stronie www.baterie-sluchowe.pl oraz dokończyć
zdanie konkursowe: „Najpiękniejsza rzecz, jaką w życiu usłyszałam(em) to
…”
13.Uczestnik może wziąć udział w Konkursie maksymalnie jeden raz. W
przypadku kilku zgłoszeń do Konkursu, pod uwagę brane jest zgłoszenie,
które zostało zarejestrowane w systemie jako pierwsze.
14.Uczestnik ma możliwość odebrania maksymalnie jednej Nagrody w
Konkursie i jednego Zestawu Testowego Baterii Rayovac.
15.Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zgłoszeń po Odbiór
Bezpłatnego Zestawu Testowego Baterii Rayovac, co do których ma
uzasadnione przypuszczenie, że prowadzą do próby obejścia Regulaminu
lub ingerują w mechanizm strony, w szczególności poprzez rejestrację za
pomocą fikcyjnych adresów e-mail.
16.
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www.baterie-sluchowe.pl.
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17.Liczba Bezpłatnych Zestawów Testowych Baterii Rayovac jest ograniczona
do 1000 sztuk, decyduje kolejność Zgłoszeń.
18.Biorąc udział w Konkursie Uczestnik przekazuje Spectrum Brands Poland
prawo do nieodpłatnego publikowania swojego zgłoszenia, wraz z imieniem
i nazwiskiem, na stronie www.baterie-sluchowe.pl, na stronie www.vartaconsumer.pl, na profilu Facebook www.facebook.com/VARTA.ConsumerPL,
w materiałach wewnętrznych, reklamowych oraz informacjach prasowych i
artykułach wysyłanych do mediów.
19.Uczestnik biorący udział w Konkursie przysyła zgłoszenie na własne ryzyko
i we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne
naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.

SPOSÓB PRZYZNAWANIA NAGRÓD

20.Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom wyłonionym przez trzyosobowe
Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora i firmy Spectrum
Brands Poland Sp. z o.o. Przy wyborze zwycięzcy Jury weźmie pod uwagę
poprawność i kreatywność zgłoszenia. Jury dokonuje wyboru spośród
wszystkich zgłoszeń do Konkursu.
ODBIÓR NAGRÓD
21. Nagroda Główna zostanie przekazana na numer konta Zwycięzcy w ciągu
14 dni roboczych od przedłożenia stosownych dokumentów.
22.Nagrody dodatkowe i Bezpłatne Zestawy Testowe Baterii Rayovac zostaną
wysłane na koszt Fundatora kurierem na adres podany przez Uczestnika, w
terminie do 30 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
23.

Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną
obowiązującymi przepisami podatkowymi.
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REKLAMACJE
24.Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konkursu mogą być zgłaszane w
ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników, wyłącznie w formie pisemnej na
adres Organizatora: Reklamacja „KONKURS RAYOVAC”, ul. Pomorska 55
lok.2, 50-217 Wrocław.
25. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika,
jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść
żądania.
26.Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. Komisja
sporządzi protokół z przebiegu postępowania reklamacyjnego. O wyniku
postępowania reklamacyjnego komisja powiadamia uczestnika Konkursu w
formie pisemnej, listem poleconym, wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od
daty otrzymania reklamacji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
27.Regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na
stronie internetowej: www.baterie-sluchowe.pl
28. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie

zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

