REGULAMIN KONKURSU AHMAD TEA – DŻENTELMEMY
Niniejszy regulamin konkursu o nazwie „KONKURS AHMAD TEA – DŻENTELMEMY” (zwanego dalej:
„Konkursem”) jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tym Konkursie.

§1
ORGANIZATORZY I DEFINICJE
1. Organizatorem Konkursu jest V&P Agencja Reklamowa Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu,
przy ul. Nehringa 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000429425 Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 779-24-07-300, zwana dalej
„Organizatorem”.
2. Konkurs jest prowadzony na zlecenie LEVANT Foods Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Smoluchowskiego 11a, 60-179 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000537244,
o kapitale zakładowym 20 000 000 zł i numerze NIP: 7792427113; która jest przyrzekającym
nagrody w rozumieniu art. 919 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny,
zwana dalej „Zlecającym”.
3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie,
zwanym dalej „Regulaminem”. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny
do wglądu u Organizatora, w godzinach jego pracy oraz w aplikacji konkursowej pod adresem:
http://bit.ly/Aplikacja_Damy_i_Dzentelmemy oraz na stronie
http://ahmadtea.pl/dzentelmemy
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów o grach losowych i zakładach
wzajemnych.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe w Polsce (osoby
fizyczne), będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kc, o pełnej zdolności do czynności
prawnych, zwane dalej „Uczestnikami”.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz członkowie organów Organizatora
i Zlecającego, jak również ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia.
3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie co najmniej 1 (jednej) pracy
konkursowej.
4. Zgłoszenie pracy konkursowej jest uznane po spełnieniu następujących warunków:
a) Zalogowanie się na stronie www.ahmadtea.pl
b) Posiadanie podczas rejestracji jednej oryginalnej karty promocyjnej AHMAD TEA
LONDON wraz z nadrukowanym na niej kodem
c) Stworzenie w aplikacji konkursowej mema w odpowiedzi na zadanie konkursowe
d) zarejestrowanie kodu z karty promocyjnej wymienionej w § 2 punkt 4b.
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5. Karty promocyjne AHMAD TEA LONDON dystrybuowane są przez Zlecającego niniejszy
Konkurs w trzech kanałach:
a) W promocyjnych opakowaniach herbaty Ahmad Tea London, które oznaczone są za
pomocą dodatkowego elementu graficznego – bordowego trójkąta z napisem „kupuj i
graj” lub „flirt dam i dżentelmenów, kupuj i graj”
b) W kartach do gry Flirt Ahmad Tea London, które można nabyć w sklepie internetowym
pod adresem: https://www.sklep.smacznego.pl/pl/p/Ahmad-Tea-London-flirt-Dam-iDzentelmenow/3022
c) W wybranych kinach sieci Helios jako dodatek do biletów na wybrane seanse w okresie
od 26 stycznia 2018 do wyczerpania zapasów.

§3
ZASADY KONKURSU
1. Konkurs podzielony jest na trzy niezależne od siebie etapy i trwa od dnia 19.01.18 r. do dnia
24.04.2018 r., przy czym zgłoszenia konkursowe Uczestników będą przyjmowane od dnia
19.01.18 r. do dnia 09.04.2018 r.
a) Etap pierwszy: Zgłoszenia Konkursowe będą przyjmowane od dnia 19 stycznia 2018 r.
do dnia 12 lutego 2018 r. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu nastąpi w dniu 27
lutego 2018 r.
b) Etap drugi: Zgłoszenia Konkursowe będą przyjmowane od dnia 13 lutego 2018 r. do
dnia 12 marca 2018 r. Ogłoszenie wyników drugiego etapu nastąpi w dniu 27 marca
2018 r.
c) Etap trzeci: Zgłoszenia Konkursowe będą przyjmowane od dnia 13 marca 2018 r. do
dnia 9 kwietnia 2018 r. Ogłoszenie wyników trzeciego etapu nastąpi w dniu 24
kwietnia 2018 r.
2. Zadaniem uczestnika jest stworzenie w aplikacji konkursowej umieszczonej pod adresem:
http://www.bit.ly/Aplikacja_Damy_i_DzentelMemy lub pod adresem:
www.ahmadtea.pl/dzentelmemy, mema zgodnego z zadaniem konkursowym, które jest inne
w każdym z trzech etapów Konkursu, które to zgłoszenie będzie autorskim, samodzielnym
rozwiązaniem Uczestnika. Uczestnik tworzy mema na bazie jednej z dostępnych w aplikacji
ilustracji bazowych, na której dopisuje tekst odpowiadający na zadanie konkursowe w
przeznaczonym na to miejscu przy określonym w aplikacji limicie znaków, wliczając w to spacje
i znaki przestankowe.
3. Rozwiązanie zadania konkursowego winno zostać dokonane z autentycznego, osobistego
profilu uczestnika. Konkursowy mem nadesłany przez Uczestnika nie może zawierać treści
politycznych, religijnych, kontrowersyjnych społecznie, dyskryminujących, wulgarnych,
obrażających uczucia religijne, naruszających dobre obyczaje, sprzecznych z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi, jak również nie może naruszać
praw osób trzecich, w tym autorskich, ani zawierać wizerunku osób. Wraz z rozpoczęciem
poszczególnego etapu Konkursu, Organizator ogłosi zadanie konkursowe w tym etapie
Konkursu. Zgłaszanie rozwiązań zadań konkursowych w poszczególnych etapach konkursowych
będzie możliwe do ostatniego dnia trwania danego etapu Konkursu, a w przypadkach, gdy
przypadnie on na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy termin ten zostanie przesunięty
na kolejny dzień roboczy.
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§4
NAGRODY I WARUNKI ODBIORU NAGRODY
1. W każdym z trzech etapów laureatom przyznaje się 50 nagród drugiego stopnia oraz 1 nagrodę
pierwszego stopnia.
2. Nagrody drugiego stopnia zostaną przyznane Laureatom, którym Komisja Konkursowa w
poszczególnych etapach Konkursu przyzna miejsca od 2 (drugiego) do 51 (pięćdziesiątego
pierwszego).
Nagrodą drugiego stopnia będzie: Zestaw herbat Ahmad Tea London z talią kart flirtu o
wartości 126,96 zł (sto dwadzieścia sześć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy), a także
nagroda pieniężna w wysokości 14,50 zł (czternaście złotych i pięćdziesiąt groszy). Łączna
wartość nagrody dla Laureatów wynosi 141,46 zł (sto czterdzieści jeden złotych i czterdzieści
sześć groszy). Nagrody pieniężne nie zostaną jednak wypłacone Laureatom, lecz po uzyskaniu
odpowiedniej zgody od Laureatów, Organizator przekaże kwotę nagrody pieniężnej w
odpowiedniej wysokości bezpośrednio do Urzędu Skarbowego tytułem należnego podatku
dochodowego od osób fizycznych.
3. Nagrody pierwszego stopnia zostaną przyznane Laureatom, którym Komisja Konkursowa
przyzna w poszczególnym etapie Konkursu 1 (pierwsze) miejsce. Wyłonieni zostaną wśród
osób, które zgłosiły przynajmniej 2 kody konkursowe w danym etapie.
Nagrodą pierwszego stopnia będzie: Voucher na wycieczkę do Londynu dla dwóch osób o
wartości 6158 zł (sześć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych), a także nagroda pieniężna w
wysokości 684 zł (sześć seto osiemdziesiąt cztery złote). Łączna wartość nagrody dla Laureatów
wynosi 6842 zł (sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote).
Wycieczka dla Laureatów trzech edycji wraz z osobami towarzyszącymi zostanie zrealizowana
w terminie 24-27.08.2018 roku i termin ten jest nieprzesuwalny. Szczegółowy opis i
harmonogram wycieczki został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,
który znajduje się na końcu dokumentu.
4. Warunkiem odbioru nagrody jest dostarczenie przez Laureata do siedziby Organizatora kart z
kodami zarejestrowanymi w konkursie w terminie wskazanym w zdaniu następnym.
Weryfikacja poprawności zgłoszeń będzie polegać na zgłoszeniu przez Organizatora do
Laureata za pośrednictwem wiadomości przesłanej na profil Laureata w serwisie
społecznościowym Facebook bądź adres e-mail podany w profilu Laureata na stronie
www.ahmadtea.pl, prośby o dostarczenie przez Laureata do siedziby Organizatora w terminie
10 (dziesięciu) dni karty (przy nagrodzie 2. stopnia) bądź minimum 2 kart z kodami (przy
nagrodzie 1. stopnia), które zostały podane przez Laureata podczas jego wszystkich zgłoszeń w
ramach poszczególnego etapu Konkursu. W przypadku braku dostarczenia przez Laureata w
zakreślonym terminie ww. Karty bądź Kart z tymi kodami, Organizator odmówi Laureatowi
wydania nagrody w Konkursie.
5. Laureat winien w terminie 10 dni od ogłoszenia wyników etapu konkursu, w którym został
wybrany na Laureata przesłać do siedziby Organizatora na adres: V&P Agencja Reklamowa Sp.
z o.o. S.K.A., ul. Nehringa 10, 60-247 Poznań z dopiskiem Konkurs AhmadTea London wraz z
wypełnionym formularzem konkursowym, w którym Laureata przekaże Organizatorowi swoje
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dane adresowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu. Dane te są
niezbędne do przesłania mu nagrody. Paczki będą wysyłane w ciągu kolejnych 14 dni
roboczych.
6. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy wyrażają Organizatorowi zgodę na publikację
w serwisie społecznościowym Facebook, ich imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania,
pseudonimu (nick) lub nazwy ich profilu, którym posługują się w tym serwisie, a także treści
rozwiązania zadania konkursowego przez Uczestnika, zarówno podczas trwania konkursu jak
i w informacjach związanych z jego rozstrzygnięciem. Uczestnicy przystępując do konkursu za
pośrednictwem strony internetowej pod adresem: ahmadtea.pl/dzentelmemy wyrażają
Organizatorowi zgodę na publikację ich imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, a także
treści rozwiązania zadania konkursowego przez Uczestnika, zarówno podczas trwania konkursu
jak i w informacjach związanych z jego rozstrzygnięciem.
7. W przypadku braku przesłania do Organizatora w ww. terminach danych adresowych Laureata
i Kart promocyjnych Laureata lub dwukrotnego nieodebrania przez Laureata przesyłki z
nagrodą, prawo do nagrody ulega przepadkowi.
8. Laureat nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią. Laureat nie
może domagać się wypłaty ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

§5
WYŁONIENIE LAUREATÓW
1. Po zakończeniu każdego z 3 etapów konkursu komisja wybierze Laureatów:
a) spośród uczestników, którzy w danym etapie wysłali 2 lub więcej zgłoszeń wybierze
1 Laureata nagrody pierwszego stopnia
b) spośród uczestników, którzy w danym etapie wysłali jedno lub więcej zgłoszeń
wybierze 50 Laureatów nagród drugiego stopnia
2. Kryterium oceny prac konkursowych i uznania je za najciekawsze będą: oryginalność,
kreatywność i humor zawarty w odpowiedzi na pytanie konkursowe.
3. W skład Komisji konkursowej wejdą 3 (trzy) osoby - przedstawiciele Organizatora.
4. Uczestnicy mogą uzyskać informacje o laureatach poszczególnego etapu konkursu na stronie
pod adresem https://www.facebook.com/AhmadTeaPolska/, wyniki będą publikowane na
każdy zakończony etap konkursu w następujących dniach:
27 lutego 2018 r.
27 marca 2018 r.
24 kwietnia 2018 r.

§6
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA - PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik biorący udział w Konkursie oświadcza, że jest twórcą utworu konkursowego i
przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wykonanej pracy konkursowej.
2. Zobowiązanie Organizatora do wydania nagród stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu
art. 921 Kodeksu cywilnego.
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3. Z chwilą wydania nagrody 1. stopnia lub 2. stopnia Zlecający w zamian za tę nagrodę i bez
obowiązku jakiejkolwiek dodatkowej odpłatności nabywa własność oraz autorskie prawa
majątkowe wraz z prawami zależnymi do nagrodzonych utworów przesłanych przez Laureata
w ramach rozwiązania zadania konkursowego, bez ograniczeń terytorialnych na następujących
polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy
c) w zakresie rozpowszechniania utworu, w sposób inny niż określony w pkt. b) - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, nadanie
za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci
kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników
magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie
utworu nadawanego przez inną organizację telewizyjną, a także publiczne udostępnianie
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym (sieć Internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie w technologii UMTS i
GPRS
d) wyświetlanie w kinie
e) tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, dokonywanie opracowania utworu, w
tym w szczególności modyfikowanie utworu, dokonywania korekt, skrótów, przeróbek,
adaptacji utworu, łączenia utworu z innym utworem bez nadzoru autorskiego
f) publikacja w środkach masowego przekazu
g) wykorzystanie utworu we wszelkich materiałach reklamowych i swobodne korzystanie z
utworu w celu prowadzenia reklamy i promocji produktów pod dowolną marką
h) włączenie utworu do utworu audiowizualnego
4. Nagrodzony uczestnik zezwala Organizatorowi oraz innym podmiotom upoważnionym przez
Organizatora na dokonywanie opracowań zgłoszonych prac konkursowych oraz na swobodne
rozporządzenie i korzystanie z opracowań bez konieczność dodatkowej odpłatności.

§7
DANE OSOBOWE
1. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator - V&P Agencja Reklamowa Sp. z
o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Nehringa 10. Przetwarzanie danych osobowych
następować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w
Konkursie danych osobowych przez Organizatora oraz przez Zlecającego – do celów
związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Konkursu, w tym w celu
doręczenia nagród. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze
zm.). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w Konkursie jest dobrowolna, jednak
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niezbędna do uczestnictwa w Konkursie, wydania nagród i rozpatrzenia reklamacji.
Uczestnikowi służy prawo wglądu, poprawiania, a także żądania zaprzestania przetwarzania
jego danych.

§8
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać pisemnie, najpóźniej w terminie 14 dni
od dnia powstania przesłanki do jej wniesienia. Reklamacje należy złożyć do Organizatora: V&P
Agencji Reklamowej sp. z o.o. S.K.A. ul. Nehringa 10, 60-247 Poznań, z dopiskiem: „Reklamacja
–” KONKURS AHMAD TEA – DŻENTELMEMY”. Prawo do składania reklamacji przysługuje
wyłącznie Uczestnikom Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail uczestnika podany w
formularzu zgłoszeniowym do konkursu oraz adres zamieszkania Uczestnika, przedmiot
reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, podpis.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia ich otrzymania
przez Organizatora. Organizator pisemnie zawiadomi Uczestnika o sposobie załatwienia
reklamacji.
4. Organizator ani Zlecający nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody
spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości
leżących po stronie Uczestników.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani
współprowadzony z Facebook. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza
przesyłane informacje Organizatorowi Konkursu V&P Agencja Reklamowa Sp. z o.o. S.K.A., a
nie Facebook. Bez udzielenia przez Uczestnika odrębnej zgody, informacje dostarczone przez
Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu
dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody. Uczestnik może wyrazić Organizatorowi zgodę
na wykorzystywanie tych informacji i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w szerszym
zakresie, również w celach niezwiązanych z prowadzeniem Konkursu.

ZAŁĄCZNIK NR 1
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Program wycieczki do Londyny dla 2. osób – nagroda 1. stopnia.
Dzień 1:
Zbiórka uczestników na lotnisku w Warszawie. Przelot do Londynu i transfer do hotelu.
Zdeponowanie bagaży i przejazd komunikacją miejską na stację Monument. Spacer od miejsca
upamiętnienia wielkiego pożaru z 1666 roku do twierdzy Tower. Jeśli wystarczy czasu,
przejdziemy przez dzielnicę City aby przyjrzeć się z bliska jej słynnym budynkom, takim jak
Leadenhall Market, Gherkin i Lloyds. Zwiedzanie twierdzy Tower z zewnątrz. Przejście mostem
Tower na południowe wybrzeże Tamizy. Po drodze zobaczymy ratusz, Krążownik Hms Belfast,
Hays Gallery, najwyższy budynek miasta The Shard, najstarszy targ londyński Borrough (chwila
wytchnienia). Następnie zobaczymy: Galeon Francisa Drake'a, teatr szekspirowski The Globe,
słynna galeria sztuki współczesnej Tate Modern. Przejście kładką milenijną w stronę katedry św
Pawła. Obiadokolacja w restauracji. Powrót do hotelu.
Dzień 2:
Śniadanie w hotelu. Przejazd pociągiem ze stacji Streatham Hill na dworzec Victoria. Zmiana
warty przed Pałacem Buckingham (niegwarantowany punkt programu, poza sezonem nie
odbywa się codziennie), spacer królewskim parkiem St James w stronę Parlamentu, London
Eye (z zewnątrz) i opactwa Westminster. Zwiedzanie Opactwa. Dalszy spacer ulicą Whitehall,
po drodze miniemy najbardziej znany londyński adres Downing Street 10. Przejazd autobusem
z Trafalgar Square do Camden Town – jednej z najbardziej oryginalnych dzielnic Londynu,
pełnej ulicznych artystów, butików z nietypową odzieżą i sklepów z muzyką alternatywną.
Spacer wzdłuż kanałów. Obiadokolacja w restauracji. Powrót do hotelu.
Dzień 3:
Śniadanie. Przejazd w stronę królewskiej gminy Greenwich. Wizyta na Greenwich Market –
chwila wolnego na zakupy. Zwiedzanie obserwatorium astronomicznego i spacer po parku
Greenwich. Wizyta w Muzeum Morskim (wejście). Słynny kliper herbaciany Cutty Sark (z
zewnątrz) i budynki uniwersytetu Greenwich. Romantyczna obiadokolacja w jednej z
restauracji w centrum. Powrót do hotelu.
Dzień 4:
Po śniadaniu wykwaterowanie. Przejazd w stronę National Gallery. Możliwość zostawienia
bagażu w szatni (koszt ok. £7). Zwiedzanie galerii. Spacer od Trafalgar Square przez Covent
Garden, Neal's Yard, Soho, Oxford Street, Carnaby Street, Picadilly Circus, Chinatown,
Leiscester Square i Charing Cross ponownie pod kolumnę Nelsona. Odbiór bagaży i transfer na
lotnisko. Wylot powrotny do Polski.
UWAGA: Kolejność zwiedzania obiektów może ulec zmianie!
Termin: 24-27 sierpnia 2018 r.

Nagroda obejmuje:
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•
•
•
•
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•

Przelot Warszawa – Londyn Luton - Warszawa,
Bagaż podręczny w samolocie (waga do 10 kg, wymiary max. 55x40x23 cm),
Pobyt i zakwaterowanie w hotelu 2* w Greater London, pokoje 2-osobowe z
łazienkami,
Transfer z lotniska do hotelu i powrotny z centrum na lotnisko prywatnym minibusem,
Wyżywienie: 3 śniadania i 2 obiadokolacje, plus jedną romantyczną kolację w
restauracji z butelką wina na parę,
Opiekę renomowanego pilota na wyłączność,
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i bilety komunikacji miejskiej,
Ubezpieczenie KL i NNW (nie obejmuje chorób przewlekłych),

Nagroda nie obejmuje:
• Dopłaty do większego bagażu (do 20 kg ok. 300 zł/os w 2 strony),
• Napojów do 2 obiadokolacji.
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