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REGULAMIN KONKURSU 

POD NAZWĄ „PLAMA ZNIKA, ODBIERZ BLIKA” 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Plama znika, odbierz Blika” („Konkurs”). Konkurs jest 

przeprowadzany na podstawie niniejszego regulaminu („Regulamin”). Regulamin dostępny jest w trakcie 
trwania Konkursu na stronie www.konkursplamaznika.pl. 

2. Organizatorem Konkursu jest NOFSZA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szafarnia nr 11 lok.F8, 80-755 
Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie  Rejonowym  Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000866894  o 
numerze REGON 387388406, NIP 5833410227 („Organizator”). 

3. Zleceniodawcą Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest spółka PPG Deco Polska Sp z o.o. ul. 
Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław, posiadająca NIP: 8951760602, REGON 932708766, zarejestrowana 
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem 
KRS 000068982, kapitał zakładowy w wysokości 356 000 000,00 („Fundator”). 

4. Konkurs ma charakter ogólnopolski i będzie prowadzony w stacjonarnych sklepach sieci OBI, których 
lista znajduje się na stronie www.obi.pl. Konkurs jest realizowany w celu promocji farb marki Bondex 
Smart Home Ceramic oraz Bondex Smart Paint.  

5. Sprzedażą w Konkursie objęte są farby marki Bondex Smart Home Ceramic w opakowaniach o 
pojemności 2,5 litra i 5 litrów i farby marki Bondex Smart Paint w pojemności 2,5l z asortymentu 
Fundatora, których lista znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu („Produkty”). 

6. Konkurs trwa w dniach od 23.06.2021 roku do 31.08.2021 roku, który jest ostatecznym dniem wydania 
nagród w Konkursie. Termin, w którym można dokonać zakupów uprawniających do udziału w Konkursie 
oraz zgłoszeń udziału w Konkursie, rozpoczyna się dnia 23.06.2021 roku i kończy dnia 11.07.2021 roku. 

7. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych i zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Nagród w Konkursie nie mogą otrzymać pracownicy Organizatora oraz Fundatora jak również 
członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Członkiem najbliższej rodziny w rozumieniu Regulaminu są: 
małżonkowie, rodzice, dzieci, przysposobieni, przysposabiający, rodzeństwo. Pracownikiem w 
rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna zatrudniona zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i 
umowy cywilnoprawnej (umowy o dzieło, umowy zlecenie). 
 

 
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

 
9. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”), z zastrzeżeniem pozostałych punktów Regulaminu, staje się 

osoba uprawniona w myśl pkt 7 i 8 Regulaminu, która spełniła poniższe warunki: 
a. w terminie od 23.06.2021 roku do 11.07.2021 roku dokonała w sklepie sieci OBI zakupu 

(udokumentowanego na jednym dowodzie zakupu) nie mniej niż 5 litrów Produktu (np. 2x2,5 
litra; 1x5 litrów, 1x2,5 litra + 1x5 litrów, 2x5 litrów) („Zakup promocyjny”),  

b. w terminie od godz.10:00:00 dnia 23.06.2021 roku do godz. 23:59:59 dnia 11.07.2021 roku 
(po dokonaniu Zakupu promocyjnego), dokonała prawidłowego zgłoszenia w Konkursie w 
sposób określony w pkt 10 Regulaminu („Zgłoszenie”). 

 
Zgłoszenie do Konkursu przez Uczestnika 

10. Uczestnik w celu dokonania prawidłowego Zgłoszenia zobowiązany jest na stronie 
www.konkursplamaznika.pl spełnić poniższe warunki:  

a. w formularzu znajdującym się na ww. stronie www.konkursplamaznika.pl dodać skan lub 

zdjęcie dowodu zakupu oraz:  

● podać imię, nazwisko, 

● podać adres e-mail, 

● dziewięciocyfrowy numer telefonu komórkowego z polskich zasobów numeracji,  

● podać numer dowodu Zakupu promocyjnego, 

● potwierdzić (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) zapoznania się z treścią 

Regulaminu Konkursu oraz akceptację jego postanowień, 

● wyrazić zgodę (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) na przetwarzanie 

podanych danych osobowych w celach przeprowadzenie niniejszego Konkursu, 
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● potwierdzić (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola), że Uczestnik nie należy do 

grona osób wyłączonych z Konkursu wskazanych w pkt 8 niniejszego Regulaminu), 

● zatwierdzić ww. dane przyciskiem „Zatwierdź”, 

b. następnie, po wypełnieniu formularza zgodnie z powyższym trybem, na ekranie następuje 

udostępnienie zakrytego pola tak zwanej dalej e-Zdrapki, pod którą ukryte jest pytanie 

konkursowe. Po odkryciu pola e-Zdrapki Uczestnik jest zobowiązany udzielić w 

przeznaczonym do tego miejscu pisemnej odpowiedzi na pytanie konkursowe 

(„Odpowiedź”); Tekst odpowiedzi nie może przekraczać 500 znaków (włącznie ze spacjami, 

znakami specjalnymi oraz znakami interpunkcyjnymi).  

c. kliknąć przycisk „Wyślij”, aby dodać swoją Odpowiedź. 

Zgłoszenie uważa się za dokonane w chwili, w której Uczestnik zatwierdzi dokonanie ww. 
czynności przyciskiem „Wyślij”. Wówczas Zgłoszenie jest rejestrowane w systemie rejestracji 
Zgłoszeń. Rejestracja w systemie rejestracji Zgłoszeń oznacza zapisanie Zgłoszenia w bazie 
danych Zgłoszeń z oznaczeniem daty i godziny dokonania Zgłoszenia w formacie: 
godzina.minuta.sekunda. 

11. W przypadku gdy Uczestnik dokona jednorazowego zakupu (udokumentowanego na jednym dowodzie 
zakupu) wielokrotności 5 litrów Produktu/-ów więcej, wówczas Uczestnik może dokonać wyłącznie 
jednego Zgłoszenia. Przykładowo: Jeśli Uczestnik posiada dowód Zakupu promocyjnego, na którym 
udokumentowany jest zakup 15 litrów Produktów, wówczas ma prawo dokonać jednego Zgłoszenia. 

12. Organizator przygotował 10 pytań konkursowych umieszczonych na liście. Pytania konkursowe 
wyświetlają się uczestnikom zgodnie z kolejnością dokonania zgłoszeń w Konkursie oraz umieszczenia 
ich na liście. 

13. Po zamknięciu formularza (kliknięciu przycisku „Zatwierdź” znajdującego się w formularzu) Uczestnik 
traci możliwość jego uzupełnienia lub poprawienia. Dane podane w formularzu zapisywane są w 
systemie – Uczestnik, który nie udzielił Odpowiedzi lub nie zatwierdził Odpowiedzi przyciskiem „Wyślij” 
nie ma prawa ponownie użyć w Konkursie dowodu zakupu, którego numer wpisał do formularza.  

14. Po zatwierdzeniu tekstu Odpowiedzi (kliknięciu przycisku „Wyślij”) Uczestnik traci możliwość jego 
uzupełnienia lub poprawienia. Uczestnik jest zobowiązany udzielić Odpowiedzi w trakcie jeden sesji - w 
przypadku jej wygaśnięcia Uczestnik nie ma prawa dokonać ponownego Zgłoszenia z użyciem dowodu 
zakupu, którego numer wpisał w formularzu. 

15. Z chwilą dokonania Zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi zgody do wykorzystywania tekstu 
Odpowiedzi w celu przeprowadzenia Konkursu i publikacji wyniku Konkursu na. stronie 
www.konkursplamaznika.pl Uczestnik, przesyłając Organizatorowi tekst Odpowiedzi w Zgłoszeniu, 
ponosi odpowiedzialność za naruszenia majątkowych i osobistych praw autorskich i pokrewnych oraz 
dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek 
roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatora zobowiązuje się zwolnić Organizatora z 
wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich. 

16. Uczestnik jest zobowiązany zachować w trakcie trwania Konkursu oryginał dowodu zakupu Produktu w 
celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika 
wglądu do wybranych lub wszystkich oryginalnych dowodów zakupu Produktu, które zostały zgłoszone 
w Konkursie – w takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany przedstawić oryginał(y) dowodu(-ów) 
zakupu Produktu do wglądu w sposób określony w pkt 39-41 Regulaminu. Niespełnienie tego warunku 
skutkuje utratą prawa do nagrody / wykluczeniem Uczestnika lub jego Zgłoszenia/Zgłoszeń z Konkursu. 

17. Dowód Zakupu promocyjnego musi spełniać następujące warunki: 
a. jest paragonem fiskalnym, fakturą imienną lub fakturą VAT; w Konkursie nie można wziąć 

udziału na podstawie innego dokumentu zakupu niż wskazane, 
b. dowód zakupu jest prawdziwy tzn. wystawiony przez sklep sieci OBI, a dowód Zakupu 

promocyjnego nie jest podrobiony lub sfałszowany; 

c. nie jest uszkodzony w stopniu, który mógłby powodować powstanie wątpliwości co do 
zawartych na nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności nie jest przecięty, ucięty, 
naderwany, rozmazany, niewyraźny w sposób, który utrudnia jego weryfikację, jak też nie 
stanowi połączenia dwóch różnych dowodów zakupu, 

d. zawierać numer tożsamy z numerem wskazanym w formularzu, o którym mowa w pkt 10 

niniejszego paragrafu; 

e. na liście zakupów na dowodzie zakupu jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy 

Produktu,  

f. data widniejąca na dowodzie zakupu przypada w okresie od dnia 23.06.2021 roku do dnia 

11.07.2021 roku i jest tożsama lub wcześniejsza niż data dokonania Zgłoszenia do 
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Konkursu. W przypadku, gdy data widniejąca na dowodzie zakupu jest tożsama z datą 

dokonania Zgłoszenia do Konkursu, wówczas godzina widniejąca na zgłaszanym dowodzie 

zakupu musi być wcześniejsza niż godzina dokonania ww. Zgłoszenia. 

18. W Konkursie przy przyznaniu prawa do nagrody będą brane pod uwagę wyłącznie Zgłoszenia dokonane 
na podstawie oryginalnych dowodów zakupu Produktu/Produktów. Wszelkie próby podrabiania czy 
innego rodzaju przerabiania dowodów zakupu p skutkują wykluczeniem Zgłoszeń dokonanych 
na podstawie ww. nieoryginalnych dowodów zakupu i pozbawieniem praw do nagrody Uczestników, 
którzy dokonali takich Zgłoszeń. Podrobienie, przerobienie lub inne manipulacje dowodami zakupu i 
dokonanie na ich podstawie Zgłoszenia do Konkursu mogą skutkować zgłoszeniem przez Organizatora 
do odpowiednich organów usiłowania popełnienia oszustwa na jego szkodę. 

19. Niedopuszczalne jest przesłanie tekstu Odpowiedzi, który zawiera treści sprzeczne z prawem, 
naruszające prawa osób trzecich, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne 
moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne, zawierającej nazwy 
własne prawnie chronione, treści naruszające dobra osobiste osób trzecich, a także jeżeli zawiera nazwy 
podmiotów innych niż PPG Deco Polska Sp z o.o., Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o., OBI 
Centrala Systemowa Sp. z o.o. oraz Superhoby Dom i Ogród Sp. z o.o. oraz marek innych niż marka 
Bondex oraz OBI. 

20. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń 
do Konkursu w imieniu osób trzecich oraz dokonywanie zgłoszeń do Konkursu w imieniu osób 
fikcyjnych. Organizator zastrzega, iż jeden Uczestnik, przystępując do Konkursu, może korzystać 
wyłącznie z jednego adresu e-mail. Zgłoszenie w Konkursie dokonane przez tego samego Uczestnika 
przy użyciu zgłoszonego wcześniej dowodu zakupu, ale z użyciem innych danych identyfikacyjnych lub 
kontaktowych stanowi rażące naruszenie Regulaminu i może stanowić podstawę wykluczenia danej 
osoby z udziału w Konkursie.  

21. Zgłoszenie w Konkursie musi być dokonane ręcznie przez Uczestnika (bez użycia programów lub 
robotów komputerowych). Zakazane jest generowanie tzw. sztucznego ruchu oraz korzystanie w ramach 
Konkursu z urządzeń, które automatycznie generują Zgłoszenia, oraz wykorzystywanie innych 
sposobów wysyłania Zgłoszeń niż osobiste i samodzielne dokonanie Zgłoszenia. Organizator zastrzega 
sobie prawo do odrzucenia Zgłoszeń przesłanych za pomocą zakazanych w Konkursie 
urządzeń/sposobów i wykluczenia z Konkursu Uczestnika dokonującego takiego naruszenia. 
Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wyłonienia go jako 
zwycięzcy Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zostanie odebrane prawo do 
nagrody, a Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu. 

22. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za treść Zgłoszenia, indywidualne ustawienia (konfiguracje) 
urządzeń, za pomocą których dokonywane są Zgłoszenia, a także ustawienia występujące u dostawców 
Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z których usług korzysta Uczestnik przy dokonywaniu 
Zgłoszenia. Niemożność otrzymywania komunikacji elektronicznej od Organizatora spowodowana w 
szczególności działaniem programów antywirusowych, firewallem, zapełnieniem skrzynki lub 
automatycznym umieszczaniem korespondencji w folderze SPAM obciąża Uczestnika. 

23. Każdy Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie – w tym celu Uczestnik jest 
zobowiązany przesłać swoją rezygnację elektronicznie na adres: office@nofsza.pl z adresu e-mail 
podanego w Zgłoszeniu) lub pisemnie na adres biura Organizatora: Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. 
Nowogrodzka 50 lok. 415, 00-695 Warszawa. Organizator może potwierdzić rezygnację poprzez kontakt 
mailowy lub telefoniczny z osobą, która zgłosiła rezygnację. 

 
 

NAGRODY W KONKURSIE 
 
24. W Konkursie przewidziano następujące nagrody: 

a. 19 nagród I stopnia, każda w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 1.000 zł, 
b. 76 nagród II stopnia, każda w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 100 zł. 

25. Do każdej nagrody, o której mowa w pkt 24 Regulaminu, dodana jest nagroda pieniężna w wysokości 
11,111% wartości wygranej nagrody (w przypadku nagrody I stopnia: 111,00 zł, nagrody II stopnia: 
11,00 zł). Nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz będzie pobrana przez 
Organizatora przed wydaniem nagród jako podatek, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387) i wpłacona na 
rachunek właściwego urzędu skarbowego. 

26. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, w tym 
otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego i rzeczowego, ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody 

mailto:office@nofsza.pl
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na osoby trzecie. 
 

 
KOMISJA KONKURSOWA 

 
27. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie Komisja konkursowa („Komisja”) 

powołana przez Organizatora. W skład Komisji wchodzą osoby będące przedstawicielami Organizatora 
oraz Fundatora. 

28. Do zadań Komisji należy: 
a. zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym Zgłoszeniom, 
b. rozstrzygnięcie Konkursu (ocena przesłanych przez Uczestników Odpowiedzi oraz wybór 

zwycięzców i zwycięzców rezerwowych) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu 
oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, 

c. weryfikowanie prawa do nagrody, 
d. prowadzenie postępowań reklamacyjnych. 

 
 

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW I PRZYZNANIA NAGRÓD 
 
29. W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody: 19 nagród I stopnia oraz 76 nagród II stopnia. 

Wyboru zwycięzców dokona Komisja. 
30. Sposób przyznania nagród w Konkursie:  

a. na każdy dzień przypada 1 nagroda I stopnia oraz 4 nagrody II stopnia,  
b. Komisja wybiera zwycięzców nagród wyłącznie spośród prawidłowych Zgłoszeń dokonanych 

zgodnie z trybem pkt 10 Regulaminu, 
c. Ze Zgłoszeń dokonanych w danym dniu, Komisja, stosując kryteria wymienione w pkt 31 -33 

Regulaminu, wyłoni: 
● 1 zwycięską Odpowiedź do nagrody I stopnia, 
● 4 zwycięskie Odpowiedzi do nagród II stopnia. 

d. Wybrane Odpowiedzi z danego dnia zostaną ponumerowane według kolejności ich wyboru, 
poczynając od najciekawiej (zdaniem Komisji) udzielonej Odpowiedzi przy zastosowaniu 
kryterium określonego w pkt 31 - 33 Regulaminu do najmniej ciekawej według 
następującego schematu: 

● prawo do nagrody I stopnia otrzymuje autor najwyżej ocenionej przez Komisję 
Odpowiedzi, 

● prawo do nagród II stopnia otrzymują autorzy kolejnych (po autorze Odpowiedzi 
nagrodzonych nagrodą I stopnia) dwóch najwyżej ocenionych przez Komisję 
Odpowiedzi. 

e. Pod uwagę brane są wyłącznie prawidłowo dokonane Zgłoszenia zgodne z trybem pkt 10 
Regulaminu w danym dniu, 

f. Wybór Zgłoszeń zostanie dokonany przez Komisję najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego 
liczonego od dnia, którego dotyczy wybór zwycięzców; Za dni robocze uważa się na 
potrzeby Konkursu dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy, 

g. W przypadku nierozdysponowania wszystkich nagród (m.in. w przypadku, gdy ważnych 
Zgłoszeń będzie mniej niż nagród) w danym dniu, nagrody te przechodzą do kolejnego 
dnia/kolejnych dni,   

h. W danym dniu jeden Uczestnik może wygrać wyłącznie 1 nagrodę, z zastrzeżeniem pkt 32 
Regulaminu.  

31. Na jedno Zgłoszenie w Konkursie Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę w Konkursie. Ta 
sama Odpowiedź użyta w więcej niż jednym Zgłoszeniu może być nagrodzona nagrodą wyłącznie jeden 
raz (pozostałe Zgłoszenia z tą samą Odpowiedzą nie biorą udziału w dalszym przyznaniu nagrody).  

32. Jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie 3 nagrody w Konkursie.  
33. Przy ocenie Odpowiedzi i wyborze zwycięzców Konkursu Komisja będzie stosowała łącznie poniższe 

kryteria: 

a. oryginalność wypowiedzi, 

b. pomysłowość i kreatywność, 

c. dopasowanie wypowiedzi do charakteru Konkursu, 

d. użyte środki artystyczne, 
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e. zgodność z wymogami wskazanymi w Regulaminie,  

f. ewentualną możliwość wykorzystania tekstu w działaniach marketingowych 

Fundatora.  

 
 

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY 
 
34. O prawie do nagrody zwycięzcy zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości e-mail wysłanej 

najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego liczonego od dnia ustalenia listy wybranych Zgłoszeń zgodnie z 
trybem pkt 30 lit. f Regulaminu. Wiadomość e-mail zawierać będzie informację o nagrodzie oraz trybie jej 
wydania oraz link do formularza zwycięzcy („Formularz”). Wiadomość e-mail zostanie wysłana przez 
Organizatora na adres mailowy, który Uczestnik podał w zwycięskim Zgłoszeniu. Ponadto Organizator 
ma prawo powiadomić zwycięzców o wygranej telefonicznie. Za dni robocze uważa się na potrzeby 
Konkursu dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

35. Zwycięzca danej nagrody jest zobowiązany w ciągu 5 dni kalendarzowych liczonych od daty wysłania 
wiadomości e-mail z informacją o nagrodzie spełnić łącznie poniższe warunki: 

a. prawidłowo (zgodnie z pkt 37 Regulaminu) wypełnić Formularz, który znajduje się pod 
linkiem w przesłanej wiadomości, 

b. dołączyć do Formularza skan/zdjęcie dowodu Zakupu promocyjnego, który spełnia warunki 
wskazane w pkt 17 Regulaminu oraz który posiada numer tożsamy z numerem zawartym w 
zwycięskim Zgłoszeniu, 

c. kliknąć ikonkę „Wyślij”. 
36. Po spełnieniu ww. warunków link staje się nieaktywny – Uczestnik nie ma ponownego dostępu do 

Formularza. W przypadku gdy Uczestnik nie spełni ww. warunków w wymaganym terminie, link do 
Formularza traci ważność. 

37. Prawidłowo wypełniony Formularz zawiera następujące dane: imię, nazwisko, adres email oraz numer 
telefonu (dane te muszą być tożsame z danymi podanymi w Zgłoszeniu)  

38. Niedopełnienie przez weryfikowaną osobę ww. wymogów otrzymania nagrody skutkuje utratą prawa do 
niej. Wówczas, nierozdysponowana nagroda zasila pulę nagród na kolejny dzień i odpowiednio kolejne 
dni.  

39. W przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do prawidłowości przesłanej zgodnie z trybem pkt 35 lit. b 
Regulaminu kopii (zdjęcia/skanu) dowodu Zakupu promocyjnego, Organizator ma prawo zażądać 
wglądu do oryginału dowodu zakupu. Takie żądanie może zostać postawione telefonicznie lub w 
wiadomości e-mail, lub wiadomości SMS wysłanej najpóźniej do dnia 23.07.2021 roku. Uczestnik jest 
zobowiązany wysłać oryginał dowodu zakupu (którego kopię przesłał w sposób określony w pkt 35 lit b 
Regulaminu) przesyłką kurierską lub pocztową (list polecony) na adres podany telefonicznie lub w 
wysłanej przez Organizatora wiadomości e-mail/SMS w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty postawienia 
takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przez Uczestnika 
ww. przesyłki kurierskiej lub pocztowej, która wpłynęła na podany adres nie później niż w ciągu 14 dni od 
daty powiadomienia. 

40. Dodatkowo Organizator ma prawo (w każdym z przypadków) żądać od Uczestnika przedstawienia 
do wglądu wszystkich dowodów zakupu zgłoszonych we wszystkich przesłanych przez danego 
Uczestnika Zgłoszeniach w Konkursie. Organizator może postawić takie żądanie telefonicznie lub w 
wiadomości e-mail, lub wiadomości SMS wysłanej najpóźniej do dnia 23.07.2021 roku. W takim 
przypadku Uczestnik jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty w sposób określony w pkt 39 
Regulaminu. Niespełnienie ww. warunków (w przypadku postawienia takiego żądania przez 
Organizatora) lub niemożność kontaktu z Uczestnikiem skutkuje utratą prawa do nagrody.  

41. Dowód/dowody zakupu musi/muszą zawierać numer(y) tożsamy(-e) z numerem/numerami z 
dowodu/dowodów, którego/których kopię(-e) dołączył Uczestnik w Formularzu i spełnić pozostałe 
warunki regulaminowe. 

42. Procedura weryfikacyjna zakończy się najpóźniej 10.08.2021 roku. Nagrody nierozdysponowane w 
powyższym trybie pozostają własnością Organizatora. 

 
 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE 
 
43. Lista zwycięzców zawierająca imiona i pierwsze litery nazwisk zwycięzców będzie dostępna w siedzibie 

Organizatora oraz zostanie podana na stronie www.konkursplamaznika.pl po zakończeniu weryfikacji.   
44. Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 31.08.2021 roku poprzez usługę czek BLIK – zwycięzca 

otrzymuje na numer telefonu podany w formularzu bezpłatną dla niego wiadomość SMS zawierającą 
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czek BLIK, a na adres mailowy jest wysyłana wiadomość zawierająca kod PIN.  
45. Uczestnik dokonuje wypłaty kwoty wygranej z bankomatu czek BLIK-iem  w następujący sposób:  

a. Uczestnik wybiera w bankomacie funkcję WYPŁATA czek BLIKIEM, 
b. następnie wpisuje kod PIN oraz kod z czeku BLIK, które Uczestnik otrzymał zgodnie z pkt 44 

Regulaminu.  
Wówczas zwycięzca pobiera z bankomatu kwotę w wysokości wygranej nagrody. Czek BLIK należy 
zrealizować (wypłacić kwotę nagrody) w ciągu 90 dni od daty jego otrzymania. Lista sieci bankomatów 
dostępna jest na stronie https://blik.com/. 

 
 

 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

 
46. Każdy Uczestnik może zgłosić pisemną reklamację w związku z przeprowadzeniem i/lub uczestnictwem 

w Konkursie na adres biura Organizatora: Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50 lok. 415, 00-695 
Warszawa. Reklamacje rozpatruje Komisja. 

47. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona pisemnie 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

48. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu Konkursu oraz 
powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego. 

49. Osobie składającej reklamację przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie 
powszechnym. 

 
 

PRAWA AUTORSKIE 
50. Poprzez dokonanie Zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Fundatorowi licencji na 

korzystanie z treści Odpowiedzi. Licencja ma charakter niewyłączny i zostaje udzielona na czas 
określony do dnia 31.12.2021 roku. W ramach udzielonej licencji Organizator oraz Fundator nabywają 
prawo do korzystania z treści Odpowiedzi w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalania poprzez odręczne sporządzanie kopii Odpowiedzi oraz przenoszenie Odpowiedzi 
a na wszelkiego rodzaju nośniki, jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, formatu i 
standardu, 

b. zwielokrotniania treści z treści Odpowiedzi, tj. sporządzania kolejnych egzemplarzy 
materialnego nośnika dowolną techniką, w szczególności techniką poligraficzną, 

c. wprowadzania treści Odpowiedzi do obrotu, 
d. digitalizacji, wpisania do pamięci komputera, udostępnienia za pośrednictwem sieci 

komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu, utrwalenia, zwielokrotnienia za 
pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu 
magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego, 

e. inkorporowania Odpowiedzi do utworu multimedialnego lub utworu zbiorowego, 
f. używania w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia 

przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu 
przedsiębiorstwa albo towaru lub usługi, 

g. publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i 
reemitowania, a także publicznego udostępnienia Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

h. wystawiania i wyświetlania, a także nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub 
bezprzewodowej przez stację naziemną lub nadania za pośrednictwem satelity, 

i. najmu, dzierżawy, odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania osobom trzecim 
Odpowiedzi, a także składania oferty w tym zakresie, 

j. wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym 
przeróbek (opracowań i modyfikacji), Odpowiedzi, 

k. rejestracji w Polsce lub za granicą w Urzędzie Patentowym lub innym właściwym organie 
w charakterze znaku towarowego, wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego, wynalazku lub 
innego przedmiotu własności przemysłowej, 

l. wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz 
przenoszenia nabytych praw na inne osoby, 

m. pierwszego udostępnienia Odpowiedzi według uznania Organizatora/Fundatora, 
n. wykonywania majątkowych praw autorskich do Odpowiedzi. 

51. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 Kodeksu cywilnego i nabywcą majątkowych 
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praw autorskich do Odpowiedzi załączonych do Zgłoszeń, którym przyznana została nagroda. 
 

 
 
 

DANE OSOBOWE 
 

52. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 
119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. W ramach Konkursu będą przetwarzane dane 
osobowe Uczestników tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Dane będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w zakresie niezbędnym do weryfikacji spełnienia 
warunków określonych niniejszym Regulaminem. 

53. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator - NOFSZA 
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szafarnia nr 11 lok.F8, 80-755 Gdańsk. Dane kontaktowe Administratora: 
office@nofsza.pl. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i 
zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika, wydania 
nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi udzielona zgoda oraz uzasadniony interes 
realizowany przez Organizatora oraz realizacja zobowiązań Organizatora wobec Uczestników. 

54. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z 
upływem trzech lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania 
Konkursu. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy wygrali nagrody zakończy się z 
upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania 
Konkursu. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa, a w 
szczególności na zasadach przewidzianych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Organizator będzie przechowywał 
dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je 
przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 
przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane 
osobowe Laureatów będą przetwarzane przez Organizatora do czasu realizacji Konkursu i wydania 
nagrody oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i 
rachunkowych.  

55. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, którym Organizator powierzył przetwarzanie 
danych osobowych, w tym Fundatorowi Konkursu, podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie 
naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę 
prawną. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do 
Organizatora.  

56. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do udziału w 
Konkursie, kontaktu lub weryfikacji Uczestnika lub prawa do nagrody może prowadzić do wykluczenia z 
Konkursu lub do odmowy przyznania prawa do nagrody. Dane osobowe Uczestników nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej), 
ani organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania 
decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

 

 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU 
 

mailto:kontakt@playprint.pl
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LISTA FARB OBJĘTYCH KONKURSEM 

 

Nr OBI Nazwa Wymia
r 

NrArtDostawc
y 

EAN 
zamówieniowy 

265613 Emulsja SmartCeramic biały trochę szary 2,5l 390852 5904000019251 

265614 Emulsja SmartCeramic biały idealny 2,5l 390853 5904000019268 

265615 Emulsja SmartCeramic biały niezwykl. prz 2,5l 390854 5904000019275 

265616 Emulsja SmartCeramic biały szamp. nastr. 2,5l 390855 5904000019282 

302442 Emulsja SmartCeramic czas na szałwię 2,5l 398735 5904000026181 

302443 Emulsja SmartCeramic gdy zgasną światła 2,5l 398739 5904000026228 

302444 Emulsja SmartCeramic musztardaPrzedObia 2,5l 398733 5904000026167 

302445 Emulsja SmartCeramic piękna esmeralda 2,5l 398737 5904000026204 

302446 Emulsja SmartCeramic róż tuż tuż 2,5l 398734 5904000026174 

302447 Emulsja SmartCeramic sen elfa 2,5l 398736 5904000026198 

302448 Emulsja SmartCeramic w sercu oceanu 2,5l 398738 5904000026211 

635062 Emulsja SmartCeramic biały ponad wszystk 2,5l 379996 5904000011873 

635063 Emulsja SmartCeramic creme brulee 2,5l 380000 5904000011927 

635064 Emulsja SmartCeramic be happy 2,5l 380031 5904000012252 

635065 Emulsja SmartCeramic dotyk anioła 2,5l 380025 5904000012191 

635066 Emulsja   SmartPaintBondexowy            2,5l 380038 5904000012320 

635067 Emulsja SmartCeramic grejpfrutowy sorbet 2,5l 380042 5904000012368 

635068 Emulsja SmartCeramic czerwonyw sam raz 2,5l 380023 5904000012177 

635069 Emulsja SmartCeramic beżowy do kwadratu 2,5l 380002 5904000011965 

635070 Emulsja SmartCeramic czy to pigwa 2,5l 380032 5904000012269 

635071 Emulsja SmartCeramic chyba beżowy 2,5l 380001 5904000011941 

635072 Emulsja SmartCeramic blaszanybębenek 2,5l 380010 5904000012047 

635073 Emulsja SmartCeramic cała w skowronkach 2,5l 380040 5904000012344 

635074 Emulsja SmartCeramic beżowa pianka 2,5l 379999 5904000011903 

635075 Emulsja SmartCeramic czarno czarny 2,5l 380015 5904000012092 

635076 Emulsja SmartCeramic jestem kolorem słoń 2,5l 380045 5904000012399 

635077 Emulsja SmartCeramic hot chocolate 2,5l 380005 5904000011996 

635078 Emulsja SmartCeramic mamma mia 2,5l 380022 5904000012160 

635079 Emulsja SmartCeramic małe co nieco 2,5l 380036 5904000012306 

635080 Emulsja SmartCeramic mały książę 2,5l 380007 5904000012016 

635081 Emulsja SmartCeramic made in paradise 2,5l 380024 5904000012184 

635082 Emulsja   SmartPaintMarchewkowe pole     2,5l 380044 5904000012382 

635083 Emulsja   SmartPaintLubię Fiołki         2,5l 380019 5904000012139 

635084 Emulsja SmartCeramic lato w paryżu 2,5l 380004 5904000011989 

635085 Emulsja SmartCeramic nic do ukrycia 2,5l 380017 5904000012115 

635086 Emulsja SmartCeramic na krańcu świata 2,5l 380011 5904000012054 

635087 Emulsja SmartCeramic morele wsłoiku 2,5l 380043 5904000012375 

635088 Emulsja SmartCeramic na balu księżniczek 2,5l 380016 5904000012108 

635089 Emulsja SmartCeramic niebiańska miłość 2,5l 380029 5904000012238 

635090 Emulsja SmartCeramic miłego dnia 2,5l 380039 5904000012337 

635091 Emulsja SmartCeramic piękny sen o prowan 2,5l 380018 5904000012122 

635092 Emulsja SmartCeramic pudełko mlecz. czek 2,5l 380006 5904000012009 
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635093 Emulsja SmartCeramic obłędniekarmelovy 2,5l 380003 5904000011972 

635094 Emulsja SmartCeramic noc i dzień 2,5l 380030 5904000012245 

635095 Emulsja SmartCeramic śliwka wkompocie 2,5l 380020 5904000012146 

635096 Emulsja   SmartPaintSłoik Pełen Miodu    2,5l 380037 5904000012313 

635097 Emulsja SmartCeramic śmietankowe lody 2,5l 379997 5904000011880 

635098 Emulsja SmartCeramic stalowe love 2,5l 380014 5904000012085 

635099 Emulsja SmartCeramic srebrzysta magia 2,5l 380012 5904000012061 

635100 Emulsja SmartCeramic szczęście taki ma k 2,5l 380021 5904000012153 

635101 Emulsja SmartCeramic takie jest niebo 2,5l 380026 5904000012207 

635102 Emulsja   SmartPaintTęsknota za Naturą   2,5l 380041 5904000012351 

635103 Emulsja SmartCeramic totalniezauroczony 2,5l 380027 5904000012214 

635104 Emulsja SmartCeramic turkusowy zawrót gł 2,5l 380028 5904000012221 

635105 Emulsja SmartCeramic tupot białych mew 2,5l 379998 5904000011897 

635106 Emulsja SmartCeramic w deszczu kropelkac 2,5l 380009 5904000012030 

635107 Emulsja   SmartPaintW Chowanego Gram     2,5l 380013 5904000012078 

635108 Emulsja SmartCeramic waniliowe myśli 2,5l 380035 5904000012290 

635109 Emulsja SmartCeramic zielono mi 2,5l 380034 5904000012283 

635110 Emulsja   SmartPaintWiosenne Przebudzeni 2,5l 380033 5904000012276 

635111 Emulsja SmartCeramic zima na południu 2,5l 380008 5904000012023 

676131 Emulsja SmartCeramic 100% bawełny 2,5l 442210 5904000043980 

676132 Emulsja SmartCeramic a za oknem zima 2,5l 442213 5904000044017 

676133 Emulsja SmartCeramic biały bardzo szary 2,5l 442206 5904000043942 

676134 Emulsja SmartCeramic funny bunny 2,5l 442215 5904000044031 

676135 Emulsja SmartCeramic gruszka z pietruszk 2,5l 442217 5904000044048 

676136 Emulsja SmartCeramic kapryśna beza 2,5l 442203 5904000043911 

676137 Emulsja SmartCeramic kosmiczna  przygoda 2,5l 442211 5904000043997 

676138 Emulsja SmartCeramic królewnaz marcepan 2,5l 442219 5904000044062 

676139 Emulsja SmartCeramic latem w Paryżu 2,5l 442204 5904000043928 

676140 Emulsja SmartCeramic między ziemią a nie 2,5l 442214 5904000044024 

676141 Emulsja SmartCeramic na pewno beżowy 2,5l 442209 5904000043973 

676142 Emulsja SmartCeramic niezły ananas 2,5l 442220 5904000044079 

676143 Emulsja SmartCeramic poczuj mięte do mię 2,5l 442207 5904000043959 

676144 Emulsja SmartCeramic rzymskie wakacje 2,5l 442218 5904000044055 

676145 Emulsja SmartCeramic spacer wchmurach 2,5l 442212 5904000044000 

676146 Emulsja SmartCeramic tajemnicz y ogród 2,5l 442208 5904000043966 

676147 Emulsja SmartCeramic tupot małych mew 2,5l 442205 5904000043935 

676165 Emulsja SmartCeramic beżowy dokwadratu 5l 435169 5904000041269 

676166 Emulsja SmartCeramic biały ponad wszystk 5l 435149 5904000041061 

676167 Emulsja SmartCeramic blaszanybębenek 5l 435163 5904000041207 

676168 Emulsja SmartCeramic czarno czarny 5l 435157 5904000041139 

676169 Emulsja SmartCeramic mały książę 5l 435152 5904000041092 

676170 Emulsja SmartCeramic na krańcu świata 5l 435158 5904000041146 

676171 Emulsja SmartCeramic nic do ukrycia 5l 435150 5904000041078 

676172 Emulsja SmartCeramic noc i dzień 5l 435154 5904000041115 

676173 Emulsja SmartCeramic stalowe love 5l 435155 5904000041122 

676174 Emulsja SmartCeramic śmietankowe lody 5l 435153 5904000041108 
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676175 Emulsja SmartCeramic w deszczu kropelkac 5l 435161 5904000041184 

676176 Emulsja SmartCeramic zima na południu 5l 435151 5904000041085 

 

 


