REGULAMIN KONKURSU „Graj i Wygraj”
(dalej „Regulamin”)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady na bazie których prowadzony jest konkurs pod nazwą „Graj i
Wygraj” (dalej „Konkurs”),
2. Konkurs organizowany jest przez Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul.
Piotrkowskiej 262/264 (90-361) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w
Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326038, NIP
7272738835, (dalej „Organizator”). Organizator działa na zlecenie Hasbro Poland Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 93 (02-001) wpisanej do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000086070, NIP1180074063, (dalej: „Fundator”).
Nagrody w Konkursie wydawane są przez Organizatora w imieniu Fundatora. Konkurs
odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej:
Regulamin), oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski.
4. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 10 listopada 2021 r. z chwilą ogłoszenia
konkursu na stronie https://konkursmonopoly.pl, a zakończenie w dniu 24 grudnia 2021
r. o godzinie 23:59:00 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
5. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, pełnoletnia zamieszkała na
terytorium

Polski

posiadająca

pełną zdolność do czynności prawnych (dalej

„Uczestnik”). W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie konsumenci.
6. Udział w Konkursie wymaga dokonania w Okresie Trwania Konkursu zakupu gry z serii
Monopoly wymienionej w załączniku nr 1 do regulaminu, (dalej: „Produkt”) w jednym ze
sklepów sieci Empik na terytorium Polski i zachowania oryginału paragonu lub faktury.
7. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora lub Fundatora i spółek
powiązanych kapitałowo z Fundatorem oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni,
rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający.
8. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator
powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”) składającą się z trzech osób, w tym jej
Przewodniczącego.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
9. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu:
a) zakupić Produkt w jednym ze sklepów stacjonarnych bądź internetowym sieci
Empik na terytorium Polski i zachować oryginał paragonu,
b) wejść na stronę www.konkursmonopoly.pl,
c) zaakceptować Regulamin Konkursu,
d) podać swój adres e-mail, imię i nazwisko,
e) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w
Konkursie,
f)

wgrać skan paragonu potwierdzającego zakup Produktu zgodnie z podpunktem
a),

g) wgrać kreatywne samodzielnie wykonane zdjęcie obrazujące radość jak grasz w
Monopoly (dalej: „Odpowiedź”)
10. W Konkursie można wziąć udział wielokrotnie, ale tylko jedna Odpowiedź nadesłana
przez Uczestnika może wygrać nagrodę.
11. Odpowiedź nie może przekroczyć 3 Mb.
12. W przypadku wizerunku osób trzecich w odpowiedzi konkursowej zgłaszający
potwierdza, że osoby te wyraziły zgodę na udostępnienie swojego wizerunku w
konkursie.
13. Spośród odpowiedzi prawidłowo zgłoszonych do Konkursu, Komisja w ciągu 20 dni od
zakończenia Okresu Trwania Konkursu wybierze 501 najlepszych odpowiedzi
przyznając im miejsca od 1 do 501. Komisja konkursowa będzie się kierować
następującymi kryteriami:
- trafność odpowiedzi (zgodność z tematem zadania konkursowego)
- kreatywność i oryginalność ujęcia odpowiedzi
- kryterium ekspresyjności / radości w przesłanej odpowiedzi
Za zajęcie powyższych miejsc przysługują nagrody zgodnie z dalszą częścią Regulaminu.
Laureaci Konkursu („Zwycięzcy”) zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wysłanie
wiadomości e-mail na adres podany w zgłoszeniu do Konkursu. Zwycięzca nagrody głównej
zostanie jednocześnie poproszony o wskazanie numeru konta bankowego, na które nastąpi
wydanie nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest do wskazania numeru konta bankowego w
terminie 10 dni od informacji o wygranej, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

14. Przy wydaniu nagrody Organizator ma prawo zażądać okazania oryginału powyżej
opisanego paragonu. W razie utraty lub zniszczenia paragonu, Uczestnik traci prawo do
otrzymania nagrody.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Uczestnika
w przypadku:
a) zawarcia w Odpowiedzi elementów wulgarnych, treści obraźliwych,
politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z
prawem;
b) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności:
dóbr osobistych i praw autorskich;
c) zawarcia w Odpowiedzi treści reklamowych, z wyłączeniem treści
reklamowych dotyczących Fundatora.
16. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym
autorem odpowiedzi i przysługują mu do tego utworu osobiste i majątkowe prawa
autorskie. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że odpowiedź nie narusza
jakichkolwiek praw osób trzecich, Uczestnik gwarantuje, że odpowiedź nie zawiera
wizerunku osób trzecich, które nie wyraziły na to zgody.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, inne niż
leżące po jego stronie, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w
Konkursie.
18. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie
zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, dokonywania czynności
niezgodnych z Regulaminem, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia
wykluczyć Uczestnika z Konkursu.
NAGRODY W KONKURSIE
19. W Konkursie przewidziane są:
a. Nagroda główna – jedna nagroda główna pieniężna 25 000 zł brutto
b. Nagroda II stopnia – wydawane zgodnie z kolejnością:
●od 2 miejsca do 301, 300 szt. gier Monopoly Classic o wartości 120 zł brutto,
●od 302 miejsca do 401 miejsca, 100 szt. gier Monopoly Grzybobranie o
wartości 140 zł brutto
●od 402 miejsca do 501 miejsca, 100 szt. gier Monopoly Bałtyk o wartości 140
zł brutto

20. W stosunku do każdej nagrody, ustala się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości
11,11% wartości nagrody określonej w pkt. 19, zaokrąglenie będzie dokonane na
zasadach określonych w przepisach prawa podatkowego. Zwycięzca wyraża zgodę,
aby nagroda pieniężna została przekazana na poczet należnego podatku dochodowego
od osób fizycznych. Kwota podatku, o którym mowa powyżej zostanie odprowadzona
do właściwego urzędu skarbowego. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania do
wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.

PRAWO DO WYKORZYSTANIA UTWORÓW NAGRODZONYCH W KONKURSIE
21.

Z chwilą wydania nagrody, Zwycięzca udziela Organizatorowi na okres 5 lat

niewyłącznej licencji na korzystanie z Odpowiedzi na całym świecie na następujących
polach eksploatacji:
a) rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie,
odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie (przy pomocy jakichkolwiek środków
technicznych, niezależnie od standardu, systemu lub formatu),
b) publiczne udostępnianie w Internecie, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
nich dostęp w miejscu i w czasie lub w miejscu albo w czasie przez siebie
wybranym,
c) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Odpowiedzi w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie dla celów jej wytworzenia i
rozpowszechniania w sposób wskazany powyżej, w tym wytworzenia egzemplarzy
dowolną techniką, taką jak technika zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową,
Licencja obejmuje wykorzystanie Odpowiedzi do celów marketingowych Fundatora.
Odpowiedzi mogą być wykorzystane w postaci opracowania, we fragmentach, jak też w
połączeniu z innymi utworami lub artystycznymi wykonanymi oraz tłumaczone na języki
obce. Poza Nagrodą Zwycięzca nie ma prawa do wynagrodzenia za udzielenie
powyższej licencji. Wraz z licencją Zwycięzca wyraża zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie jego wizerunku uwiecznionego w Odpowiedzi w tym samym zakresie w
jakim udziela licencji.
WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

22. Nagrody II stopnia w Konkursie zostaną wysłane w terminie 30 dni od zakończenia
Okresu Trwania Konkursu i dostarczenia wszystkich danych niezbędnych do wysyłki
przez Zwycięzcę. Nagroda główna zostanie przekazana przelewem bankowym w
terminie 30 dni od podania numeru konta bankowego, na który należy wykonać przelew.
23. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną, w tym na
ekwiwalent pieniężny.
24. Organizator informuje, że w razie podania przez Zwycięzcę nieprawdziwych,
niekompletnych lub błędnych danych wydanie nagrody może być niemożliwe pomimo
zachowania przez Organizatora należytej staranności.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
25. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w terminie 20
dni od daty zakończenia konkursu przez Uczestników w formie pisemnej listem
poleconym wysłanym na adres: Kamikaze, ul. Piotrkowska 262/264, Łódź 90-361 lub
formie e-maila wysłanego na adres: hello@kamikaze.digital
26. Reklamacja powinna zawierać:
a) dopisek na kopercie: „Konkurs Graj i Wygraj - REKLAMACJA”,
b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, a także opcjonalnie
kontaktowego nr tel. komórkowego),
c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji,
d) treść żądania,
e) podpis reklamującego.
27. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od
otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji
w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub na adres
e-mail, jeżeli został podany.
28. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza prawa
Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

DANE OSOBOWE

29. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest:
Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 262/264, Łódź 90-361,
KRS 0000326038, NIP 7272738835. Z Administratorem można się kontaktować pod
adresem e-mail: hello@kamikaze.digital
30. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursu. Podstawą
prawną przetwarzania jest zgoda Uczestnika.
31. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z
realizacją Konkursu innym podmiotom, w szczególności świadczącym wsparcie
techniczne Konkursu, w tym w szczególności dostawcy nagród.
32. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od
końca Okresu Trwania Konkursu. Dane osobowe zwycięzców Konkursu będą
przechowywane do 31 grudnia 2026 r. (okres przechowywania dokumentacji dla celów
podatkowych).
33. 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.
34. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Danych Osobowych.
35. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek
wzięcia udziału w Konkursie.
36. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa
innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub
Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.
37. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec
uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
38. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie
przepisy prawa polskiego.
39. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie,
działających na korzyść Uczestników, w szczególności polegających na zwiększeniu

puli nagród. Informacja o aktualizacji Regulaminu zostanie opublikowana na stronie
www.hasbrogamingcontest.com/pl
40. W

okresie

trwania

Konkursu

Regulamin

dostępny

jest

na

stronie

www.konkursmonopoly.pl

Załącznik nr 1 „Lista produktów, których zakup jest wymagany do udziału w
konkursie”

EAN

Nazwa_indeksu

5010994927332

MONOPOLY GRAB AND GO

5908312143970

MONOPOLY EMPIRE 2016

5010993501342

STRANGER THINGS MONOPOLY

5010993509874

MONOPOLY GAMER, GRA STRATEGICZ

5010993511419

MONOPOLY CHEATERS EDITION

5010993584161

MONOPOLY GAME OF THRONES

5010993623945

MONOPOLY DLA MILENIALSÓW

5010993573943

MONOPOLY TOY STORY

5010993616879

MONOPOLY, GRA FROZEN

5010993596607

MONOPOLY, GRA KOTY KONTRA PSY

5010993568437

MONOPOLY PIZZA

5010993624454

MONOPOLY AVENGERS

5010993640782

MONOPOLY FORTNITE

5010993702299

MONOPOLY ARCADE PACMAN

5010993638291

MONOPOLY SPEED

5010993636020

MONOPOLY, GRA LOL

5010993652310

MS MONOPOLY

5010993681112

MONOPOLY NAJDŁUŻSZA GRA NA ŚWI

5010993718610

OPOLY SUPER ELECTRONIC BANKING

5010993720910

SUPER MARIO CELEBRATION

5010993717262

MONOPOLY SORE LOSER

5010993774227

MONOPOLY 85TH EDITION

5010993754595

MONOPOLY SPACE RACE

5010993793396

MONOPOLY JUNIOR ŚWINKA PEPPA

5010993794027

MONOPOLY DEWELOPER

5010993805624

MONOPOLY THE CHILD

5010993921126

MONOPOLY TREFNA KASA

5902002962162

C2116HASBRO, MONOPOLY DISNEY,

5010993389858

GRA MONOPOLY GAMER

5010993414451

MONOPOLY CLASSIC

5010993555055

MONOPOLY DEAL

5010994774134

MONOPOLY E-BANKING.

5010994938659

MONOPOLY EMPIRE

5010993602247

MONOPOLY FORTNITE

5010993439201

MONOPOLY GAMER FIGURE PACK

5010993467990

MONOPOLY HAN SOLO

5010994891411

MONOPOLY HERE AND NOW EDYCJA

5010994773663

MONOPOLY JUNIOR

5010994773663

MONOPOLY JUNIOR NOWY

5010993341504

MONOPOLY PIONKOWE SZALEŃSTWO

5010994561451

MONOPOLY POLSKA

5010994969226

MONOPOLY ULTRA BANKING

5010993899982

MONOPOLY BID

5010993557646

MONOPOLY JUNIOR

5010993916566

MONOPOLY CLASSIC

5010993729838

MONOPOLY GO GREEN

5010993948178

MONOPOLY CASA DE PAPEL

5010993922291

MONOPOLY SPIDERMAN

5010993812134

MONOPOLY ROBLOX

5036905000529

MONOPOLY REPREZENTACJA PZPN

5036905044530

MONOPOLY BAŁTYK

5036905045810

MONOPOLY CIECHANÓW

5036905003001

MONOPOLY DRAGON BALL Z

5036905003018

MONOPOLY EDYCJA TORUŃ

5036905027595

MONOPOLY FC BARCELONA PL

5036905034494

MONOPOLY GDAŃSK

5036905039109

MONOPOLY GDYNIA

5036905025010

MONOPOLY GRA O TRON

5036905043229

MONOPOLY GRZYBOBRANIE

5036905040327

MONOPOLY JAMES BOND 007

5036905040020

MONOPOLY JUNIOR SUPER ZINGS

5036905025027

MONOPOLY KRAKÓW

5036905023603

MONOPOLY LEGIA WARSZAWA

5036905036672

MONOPOLY MANCHESTER UNITED

5036905036061

MONOPOLY POLSKA JEST PIEKNA

5036905040082

MONOPOLY POLSKA JEST PIEKNA

5036905034531

MONOPOLY POZNAŃ

5036905032940

MONOPOLY PRZYJACIELE FRIENDS

5036905037136

MONOPOLY PZPN 2020

5036905039765

MONOPOLY QUEEN

5036905035163

MONOPOLY RICK I MORTY

5036905038102

MONOPOLY RIVERDALE

5036905036832

MONOPOLY RZESZÓW

5036905037785

MONOPOLY SAILOR MOON

5036905036184

MONOPOLY TATRY I ZAKOPANE

5036905036115

MONOPOLY TEORIA WIELKIEGO PODR

5036905041584

MONOPOLY VIKINGS

5036905024990

MONOPOLY WARSZAWA XX LECIA

5036905002790

MONOPOLY WROCŁAW WERSJA NIEM

5036905037518

MONOPOLY ZIELONA GÓRA

5036905042222

MONOPOLY MEGA

5036905046978

MONOPOLY Katowice 1 bespoke token

5036905046534

MONOPOLY Dungeons and Dragons

5036905045667

MONOPOLY Godfather

5036905045438

Monopoly Junior Super Things 6

5036905046770

MONOPOLY Mega GOLD

5036905045537

MONOPOLY Metallica

