REGULAMIN KONKURSU
„Dr Pepper Boys vs Grils Battle”.

§I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Schweppes International Limited z siedzibą MediArena 5/6 –
1114BC Amsterdam Duivendrecht NL (zwaną dalej: „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
3. Koordynatorem Konkursu jest John Pitcher Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lenartowicza
34 02-614 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w
Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000382316, NIP 5213599012, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, (zwana
dalej „Koordynatorem”).
4. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej przez Internet na stronie konkursowej pod
adresem http://drpepperacademy.pl/
5. Konkurs trwa od 08.04.2019 r. do 30.09. 2019 r. I podzielony jest na etapy:
a. Etap 1 – od 08.04.2019 r. do 05.05.2019 r.
b. Etap 2 – od 13.05.2019 r. do 26.05.2019 r.
c. Etap 3 – od 03.06.2019 r. do 01.09.2019 r.
d. Etap 4 – od 09.09.2019 r. do 22.09.2019 r.
6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 Ustawy o grach
hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku Dz.U. 2009, Nr 201, poz.1540 ze zm. i nie podlega
regułom zawartym w ww. ustawie ani rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
7. Konkurs prowadzony jest na podstawie niniejszego regulaminu (zwany dalej „Regulaminem”) oraz
obowiązujących przepisów prawa. Uczestnik, zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział
oświadcza, że zapoznał i podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża
zgodę na jego treść. Przystąpienie do udziału w Konkursie oznacza akceptację zasad określonych w
niniejszym Regulaminie.
8. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki
uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Wszelkie
materiały promocyjno - reklamowe wykorzystane w ramach Konkursu mają jedynie charakter
informacyjny.
9. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i Koordynatora
oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora i Koordynatora
przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów innych niż umowa o pracę, w szczególności
pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie
najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) każdej z wyżej wymienionych
osób.

10. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności oceny
prawidłowości dokonanych zgłoszeń, oceny zgłoszeń, rozpatrywania reklamacji i innych
koniecznych zagadnień, Organizator powołuje Jury (zwane dalej „Jury”). W skład Jury wchodzą
przedstawiciele Organizatora w liczbie 4 osób.:
a. Corina Lordache – Orangina Schweppes
b. Adam Gil – Trener
c. Agnieszka Olejnik - Trener
d. Marek Łapczyński – John Pitcher
§II
DEFINICJE
Użyte w Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej
lub mnogiej, w której są użyte:
a)
Strona konkursowa – strona internetowa, na której przeprowadzany jest Konkurs, znajdująca
się pod adresem: www.drpepperacademy.pl
b)
Komisja Konkursowa – komisja składająca się z 1 przedstawiciela Organizatora i 3
przedstawicieli Koordynatora powołana na potrzeby wyłonienia Zwycięzców Konkursu.
c)
Trener – Adam „Destru” Gil i Agnieszka „Pasia” Olejnik – pełniący rolę osoby nadzorującej i
koordynującej przebieg konkursu od strony merytorycznej i oceniający uczestników we wszystkich
etapach konkurs
d)
Uczestnik:
a. pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące
konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, których miejsce zamieszkania
oraz adres do doręczeń znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
b. osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia, zamieszkałe na terytorium Polski, za zgodą
przedstawiciela ustawowego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności;
e)
Zwycięzca – Uczestnik wskazany przez Komisję Konkursową, uprawniony do otrzymania
Nagrody.
f)
Nagroda – przewidziane w Konkursie nagrody, które Uczestnik może uzyskać na zasadach
określonych w Regulaminie.
g)
Odpowiedź – odpowiedź stanowiąca wykonanie zadania konkursowego wskazanego w pkt. III
ust. 4 Regulaminu przesyłana przez zamieszczenie odpowiedzi konkursowej wraz z prawidłowo
wypełnionym formularzem zgłoszeniowym umieszczonym na stronie internetowej pod adresem
www.drpepperacademy.pl.

§ III
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1.

Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

2.

Uczestnik Konkursu celem skutecznego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie powinien:
a) być osobą fizyczną,
b) ukończyć 18. rok życia lub posiadać zgodę opiekuna prawnego (w przypadku osób
niepełnonetnich powyżej 13 roku życia),
c) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych w przypadku osób pełnoletnich,

g)

h)

d) posiadać adres do doręczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia przez zaznaczenie
odpowiedniego pola zgody w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej
www.drpepperacademy.pl,
wypełnić formularz w trakcie trwania Konkursu będący zgłoszeniem od Konkursu

3.

Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Koordynatora oraz Orangina Schweppes Sp. z
o.o.., jak również członkowie ich rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

6.

Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie w trakcie trwania Konkursu.

7.

W celu skutecznego przesłania Odpowiedzi należy uzupełnić formularz dostępny na stronie
internetowej www.drpepperacademy.pl przez podanie następujących danych osobowych: imię,
nazwisko, nickname, adres email, staż gry, określenie roli w zespole spośród (IGL, Snpier, Rifler)
i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów udziału w Konkursie oraz
zaakceptować postanowienia Regulaminu przez zaznaczenie odpowiednich pól zgody.

8.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Odpowiedź powinna spełniać poniższe warunki:
a) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych
z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego,
c) nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści
reklamowych dotyczących Orangina Schweppes Sp. z o.o.,
d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw
własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich.

9.

Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu na każdym jego etapie w przypadku
naruszenia ust. 8 powyżej lub niespełnienia innego z wymogów określonych Regulaminem. O
wykluczeniu z Konkursu Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość wysłaną przez
Organizatora na podany przez Uczestnika adres e-mailowy z podaniem przyczyny wykluczenia.
§ IV
NAGRODY

1.

W terminie do 30.09.2019 r. Komisja Konkursowa wybierze spośród wszystkich uczestników 5
(pięciu) Zwycięzców uprawnionych do otrzymania nagrody przewidzianej w Konkursie. Każdy ze
Zwycięzców uprawniony będzie do otrzymania nagrody jaką jest udział w międzynarodowym
turnieju CS:GO organizowanym przez profesjonalną federację e-sportową i odbywającym się na
terenie Unii Europejskiej. Wartość nagrody wynosi 1000 zł netto (tysiąc złotych plus należny
podatek VAT).

5.

Każda z nagród zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, tj.
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz.
2032 z późn. zm.). Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11%
wartości Nagrody, a następnie z ogólnej wartości przyznanej w konkursie nagrody, potrąci i
odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego podatek od wygranej nagrody, przez co
dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie podlegać wypłacie, lecz zaliczeniu na poczet podatku.
Wartość nagrody oraz wysokość zryczałtowanego podatku od nagrody zostanie zaokrąglona
stosownie do przepisów podatkowych. Poprzez odebranie Nagrody Zwycięzca wyraża zgodę na

pobranie dodatkowej nagrody pieniężnej przez Organizatora i przeznaczenie jej na zapłatę
podatku dochodowego od Nagród.
7.

Kryteriami wyboru Zwycięzców będzie ocena Komisji Konkursowej oraz ocena Trenerów –
Adama „Destru” Gila i Agnieszki „Pasi” Olejnik z przeprowadzonych w trakcie trwania konkursu
szkoleń, gier treningowych i gier turniejowych.

8.

Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez wiadomość wysłaną przez Organizatora
na podany przez Uczestnika Konkursu adres e-mail w ciągu 5 dni od wyłonienia Zwycięzcy przez
Komisję Konkursową. W wiadomości tej Organizator poprosi o przesłanie Oświadczenia, o
którym mowa w pkt. II lit. g) Regulaminu, w tym oświadczenia Zwycięzcy w zakresie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania nagrody.

9.

Zwycięzca zobowiązany jest każdorazowo w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych od daty
wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej, przesłać zwrotną wiadomość e-mail
zawierającą Oświadczenie.

10. W przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków wydania Nagrody, w tym nieprzesłania
przez Zwycięzcę wiadomości zwrotnej oraz nie umieszczeniu w kanałach o których mowa w pkt 8
powyżej materiałów przesłanych przez Koordynatora, o której mowa w ust. 6 powyżej,
Organizator zwoła ponownie Komisję Konkursową, która wyłoni kolejną najlepszą Odpowiedź,
spośród pozostałych Odpowiedzi. Procedura opisana w ust. 7 i 8 i 9 powyżej będzie miała
zastosowanie do nowego Zwycięzcy, wybranego przez Komisję Konkursową. W przypadku
niespełnienia warunków wydania Nagrody przez nowego Zwycięzcę, procedura opisana w
niniejszym ustępie zostanie powtórzona.
11. W przypadku, gdy w trakcie trwania Konkursu przesłanych zostanie mniej Odpowiedzi (zgodnych
z określonym w Regulaminie warunkami) niż liczba oferowanych Nagród, nieprzyznane w
Konkursie Nagrody ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora.
12. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany wygranej Nagrody na jakiekolwiek inne nagrody
rzeczowe lub równowartość pieniężną oraz nie przysługuje prawo cesji Nagrody na osoby
trzecie.
13. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji co do decyzji w sprawie przyznania
Nagrody, na zasadach określonych w pkt. X Regulaminu.
§V
WYDANIE NAGRÓD
1.

Potwierdzenie zdobycia Nagrody zostanie wysłane pocztą poleconą za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub kurierem na adres korespondencyjny wskazany przez Zwycięzcę w
Oświadczeniu, o którym mowa w § 4 ust 6) Regulaminu, w terminie do 5 (pięciu) dni
kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia.

2.

Organizator ponosi koszty wysyłki Nagród przyznanych w Konkursie.
§ VI
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Schweppes International Limited z
siedzibą MediArena 5/6 – 1114BC Amsterdam Duivendrecht NL. Administrator danych
osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników Organizatorowi na
podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

2.

Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu (w celu
wyłonienia Zwycięzców, wydania Nagród, rozliczenia podatku dochodowego od Nagród oraz
ewentualnie w celu rozpatrzenia reklamacji), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w
zakresie ochrony danych osobowych.

3.

Przez wzięcie udziału w Konkursie i zaznaczenie na stronie internetowej
www.drpepperacademy.pl w formularzy zgłoszeniowym pola zgody wskazanego w ust. 4 poniżej
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych i podmioty,
którym powierzył przetwarzanie tych danych, jego/jej danych osobowych udostępnionych w
ramach Konkursu w celach związanych z udziałem w konkursie „Dr Pepper Talent Academy”
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Osobom,
których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz
żądania ich usunięcia.

4.

Przesyłając
Odpowiedź
za
pośrednictwem
aplikacji
konkursowej
na
stronie
www.drpepperacademy.pl Uczestnik przez zaznaczenie odpowiednich pól zgody – udziela zgody
o następującej treści:
· Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną w związku z przetwarzaniem
danych osobowych pobierz pełną treść klauzuli
· Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Orangina Schweppes Polska
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000451123, nr: NIP: 1080014937), w celu
komunikowania się ze mną w ramach realizacji usług lub przekazywania informacji na temat
działalności Orangina Schweppes Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Spółki oraz
produktów Spółki.
· Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z
ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Orangina Schweppes
Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000451123, nr NIP: 1080014937).
· Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych
systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne przez Orangina Schweppes Polska sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (nr KRS: 0000451123, nr NIP: 1080014937).

5.

Przesyłane przez Zwycięzcę Oświadczenie, o którym mowa w §4 ust 6 Regulaminu, powinno
zawierać oświadczenie w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wydania
nagrody o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z wydaniem
nagrody w konkursie „Dr Pepper Boys vs Girls Battle” przez administratora danych osobowych –
Orangina Schweppes Sp. z o.o. Wiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
niezbędne do wydania nagrody oraz że mam prawo dostępu do moich danych, żądania ich
usunięcia oraz do ich poprawiania.”

6.

W reklamacji składanej zgodnie z §8 Regulaminu należy zawrzeć oświadczenie o następującej
treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej reklamacji
w celach związanych ze składaną reklamacją w ramach konkursu „Dr Pepper Boys vs Girls Battle”
przez administratora danych osobowych – Orangina Schweppes Sp. z o.o. Wiem, że podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji oraz że mam
prawo dostępu do moich danych, żądania ich usunięcia oraz do ich poprawiania.”

§ VII
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH
1. Administratorem Pani/a danych osobowych w celach marketingowych jest Schweppes
International Limited z siedzibą MediArena 5/6 – 1114BC Amsterdam Duivendrecht NL,
2. Administratorem Pani/a danych osobowych w celach organizacji aktywacji i wysyłki nagrody
jest John Pitcher Sp. z o.o. z siedzibą ul. Lenartowicza 34 , 02-614 Warszawa, e-mail:
biuro@johnpitcher.pl
3. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia aktywacji oraz przesłania nagród na
podstawie art. 13 RODO.
4. Dane mogą być udostępniane Organizatorowi i Koordynatorowi konkursu w celu prawidłowej
realizacji usług określonych w regulaminie
5. Dane będą przechowywane przez okres 2 (dwóch) lat.
6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (można wskazać dane
organu)
§VIII
PRAWA AUTORSKIE
1.

Przesłanie Odpowiedzi przez Uczestnika zgodnie §3 ust. 4 Regulaminu oznacza udzielenie
Organizatorowi zgody na korzystanie z Odpowiedzi przez Organizatora na okres trwania
Konkursu oraz na 12 miesięcy po jego zakończeniu, bez ograniczeń terytorialnych, w
szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci
Internet, w szczególności nieograniczone rozpowszechnianie na Facebooku, wprowadzenie do
pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i
reemitowanie w sieci Internet.

2.

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego. Na podstawie
przepisu art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, z chwilą wydania Nagrody Uczestnikowi Organizator
nabywa własność nagrodzonych Odpowiedzi od Zwycięzcy, w tym majątkowe prawa autorskie
do nagrodzonych Odpowiedzi, co może zostać potwierdzone poprzez podpisanie ze Zwycięzcą
umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do Odpowiedzi.

3.

Zwycięzca, przed wydaniem Nagrody, może zostać poproszony o podpisanie Umowy o
przeniesienie autorskich praw majątkowych, na mocy której zostanie potwierdzone

przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych Odpowiedzi na Organizatora.
Organizator nabywa nieograniczone prawa majątkowe do przesłanych nagrodzonych
Odpowiedzi oraz prawa do rozporządzania i korzystania z ich opracowań, we wszystkich krajach
świata, bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalania, w tym
utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, dyskietki, DVD, taśmy
magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotniania określoną techniką, w tym
zwielokrotniania techniką drukarską, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci
komputera, wykorzystania
w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub
teleinformatycznych, publicznego wykonania lub odtwarzania, nadawania z wykorzystaniem
taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawania za pośrednictwem satelity,
równoczesne i integralne nadanie nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną,
nadawania w kinie, tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych, wykorzystanie w
technologii UMTS i GPRS, modyfikowania, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania
przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz pojedynczych fragmentów, wystawiania, wyświetlenia,
najmu, dzierżawy, umieszczania na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzania do obrotu
tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy,
zarejestrowania jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawania za pomocą wizji lub
fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub
telewizji kodowanej), swobodnego używania i korzystania z całości oraz pojedynczych
elementów w zakresie promocji i reklamy. Organizator ma prawo do przeniesienia nabytych
praw autorskich do Odpowiedzi na podmioty trzecie.
4.

Uczestnik oświadcza, że jest autorem Odpowiedzi, a Odpowiedź nie narusza powszechnie
obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności
przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że
posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do Odpowiedzi.

5.

Zwycięzca wyraża zgodę na dokonywanie opracowań nagrodzonej Odpowiedzi przez
Organizatora i podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonych
Odpowiedzi. W razie, gdy przeróbki i inne opracowania nagrodzonych Odpowiedzi stanowić
będą przedmiot zależnych praw autorskich Zwycięzca niniejszym wyraża zgodę na
rozporządzanie i korzystanie z takiego przedmiotu przez Organizatora i podmioty, na które
Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonych Odpowiedzi.

6.

Organizator ani podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonych
Odpowiedzi, nie są zobowiązane do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych
Odpowiedzi.

7.

Organizator oraz podmioty, na które przeniesie on prawa autorskie do nagrodzonych
Odpowiedzi, są uprawnione do korzystania z nagrodzonych Odpowiedzi w sposób anonimowy bez konieczności każdorazowego podawania danych Uczestnika będącego autorem nagrodzonej
Odpowiedzi. Zwycięzca udziela także podmiotom wskazanym w poprzednim zdaniu
upoważnienia do wykonywania osobistych praw autorskich do nagrodzonych Odpowiedzi i
zobowiązuje się nie wykonywać względem tych podmiotów przysługujących mu osobistych praw
autorskich do nagrodzonych Odpowiedzi.

8.

Uczestnik oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby
nabyć prawa autorskie do utworów stworzonych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w
Konkursie lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.

9.

Z tytułu przeniesienia praw autorskich i innych praw do nagrodzonej Odpowiedzi Uczestnikowi
nie przysługuje dodatkowe, poza otrzymaną Nagrodą, wynagrodzenie lub jakiekolwiek inne
roszczenia względem Organizatora lub osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

§ IX
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu
podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres: John
Pitcher Sp. z o.o. ul. Lenartowicza 34 02-614 Warszawa oraz zgłoszenia wysłane drogą
elektroniczną na adres: biuro@johnpitcher.pl
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, dokładny opis i powód
reklamacji oraz treść żądania. Reklamacja powinna ponadto zawierać oświadczenie, którego
treść wskazano w §6 ust. 6 Regulaminu. Podanie danych osobowych i złożenie oświadczenia,
zgodnie z treścią postanowień zdania poprzedzającego, jest dobrowolne, ale niezbędne dla
rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje nie spełniające powyższych wymogów nie podlegają
rozpatrzeniu.
3. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia jego
zakończenia. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu
opisanego powyżej decyduje data wysłania reklamacji. W przypadku przesłania reklamacji listem
poleconym miarodajna jest data stempla pocztowego.
4.

Na rozpatrzenie reklamacji Organizator ma 14 dni roboczych liczonych od daty jej otrzymania. O
wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika w formie
odpowiedniej do formy reklamacji tzn. bądź w formie e-maila zwrotnego, bądź listem
poleconym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji, w ciągu 7 dni roboczych od daty
rozpatrzenia reklamacji.

5.

Uczestnikowi w razie niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia reklamacji przysługuje prawo
odwołania się do sądu powszechnego.

§X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu pod adresem
www.drpepperacademy.pl oraz w siedzibie Organizatora i Koordynatora.

2.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
oraz innych obowiązujących ustaw.

3.

Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Dr Pepper Boys vs Grils Battle”

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWGO DZIECKA, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁO 18 ROKU ŻYCIA NA
UDZIAŁ W KONKURSIE
Dr Pepper Boy vs Girls Battle

Działając jako przedstawiciel ustawowy dziecka……………………………………………………………………………
uczestnika konkursu, wyrażam zgodę na jego udział w konkursie Dr Pepper Boys vs Girls Battle na
zasadach określonych w Regulaminie Konkursu znajdującym się na stronie www.drpepperacademy.pl
z którego zapisami zapoznałem/am się i wyrażam na nie zgodę.

___________________________
Przedstawiciel ustawowy dziecka
/czytelny podpis/

