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REGULAMIN KONKURSU 

 „Ekstremalnie silny konkurs” 

 

§ 1 

ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Regulamin określa zasady konkursu sportowego „Klei się ten konkurs” (dalej zwany „Konkursem”). 

2. Organizatorem konkursu „Przerażająco silny konkurs” (dalej: „Konkurs”) jest ASM Sales Force Agency 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18 (biuro: ul. 

Niedźwiedzia 6b, 02-737  Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

0000308860, o kapitale zakładowym w wysokości 505 000 złotych, NIP: 5252426505  (dalej: „Organizator”). 

3. Konkurs organizowany jest przez Organizatora na zlecenie Bolton Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 

(02-672) przy ul. Domaniewskiej 37, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123681, o kapitale zakładowym wynoszącym 200.000 (dalej: 

„Bolton Polska”) w celu promocji klejów montażowych Bison Grizzly Montage. 

 

§ 2  

  CZAS TRWANIA I MIEJSCE KONKURSU 

1. Konkurs odbędzie się w (4) czterech marketach budowlanych i ogrodniczych LEROY MERLIN (dalej: Sklep 

konkursowy Leroy Merlin) w terminie od 04.12.19 od godziny 07:00 do 17.12.19 do godziny 21:00 w sklepach: 

a) Sklep Leroy Merlin Rumia, Grunwaldzka 108, 84-230 Rumia 

b) Sklep Leroy Merlin Warszawa, al. Jerozolimskie 244, 02-495 Warszawa 

c) Sklep Leroy Merlin Warszawa al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa, 

d) Sklep Leroy Merlin Piaseczno, Puławska 46, 05-500 Piaseczno  

2. Uczestnik udzielając odpowiedzi na pytania konkursowe wyraża zgodę i oznajmia zapoznanie się i przyjęcie 

do stosowania postanowień Regulaminu, w formie określonej przez Organizatora.  

§ 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych, która w okresie trwania Konkursu, spełni łącznie następujące warunki: 

a) dokona transakcji w jednym ze Sklepów konkursowych Leroy Merlin, biorących udział w Konkursie, 

polegającej na zakupie minimum jednego kleju montażowego marki Bison Grizzly Montage Extreme oraz 

innych produktów Marki Bison o wartości przekraczającej lub równej kwotę 60 złotych brutto (dalej: 

„Produkt”) oraz zachowa paragon fiskalny lub fakturę  potwierdzającą taki zakup. 

b) udzieli kreatywnej odpowiedzi, która zostanie prawidłowo zgłoszona do Organizatora za pośrednictwem 

serwisu sms lub za pomocą formularza dostępnego u hostessy na pytanie konkursowe: „Do czego 

wykorzystasz przerażającą moc kleju GRIZZLY Montage Extreme?”  maksymalnie 160 znaków. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy spółek Bolton Polska sp. z o.o., ASM 

Sales Force Agency sp. z o.o. oraz członkowie ich najbliższych rodzin. 

3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.  

4. Dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura) będzie uznany za potwierdzający zakup Produktów, jeżeli: 

a) będzie zawierać potwierdzenie zakupu minimum jednego kleju montażowego Grizzly Montage Extreme 
oraz innych produktów Marki Bison w konkursowy Leroy Merlin za kwotę równą lub wyższą 60 zł 
(słownie: sześćdziesiąt złotych)  

b) Data na paragonie/fakturze VAT musi mieścić się w przedziale czasowym trwania Konkursu, tj. od dnia 
04.12.2019 r. od godziny 07:00 do dnia 17.12.19 do godziny 21:00. Jednocześnie data na 
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paragonie/fakturze VAT nie może być późniejsza, niż dzień dokonania zgłoszenia Zadania 
Konkursowego w Konkursie; oraz:  

− w przypadku gdy dowodem zakupu będzie faktura VAT - jeśli będzie ona wystawiona na Uczestnika 
jako osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej lub osobę fizyczną prowadzącą 
działalność gospodarczą oraz będzie wydana przez system kasowo-fiskalny w sieci Sklepów 
konkursowych Leroy Merlin biorących udział w Konkursie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, 

− w przypadku gdy dowodem zakupu będzie paragon fiskalny - jeśli będzie on wydany przez system 
kasowo-fiskalny w sieci Sklepów konkursowych Leroy Merlin biorących udział w Konkursie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Liczba posiadanych przez Uczestnika paragonów fiskalnych lub faktur VAT, spełniających warunki wskazane 

w Regulaminie, (potwierdzających zakup przez Uczestnika minimum jednego kleju montażowego Grizzly 

Montage Extreme oraz innych produktów Marki Bison na kwotę co najmniej 60zł) musi być adekwatna do 

liczby przesłanych przez niego realizacji Zadań Konkursowych. 

6. Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Konkursie, dla swej ważności i skuteczności, polega na łącznym spełnieniu 

warunków określonych w § 3 i 4 niniejszego Regulaminu.  

 

§ 4 

PRZESŁANIE ZADANIA KONKURSOWEGO 
 

1. Przesłanie Organizatorowi Zadania Konkursowego (Zgłoszenie) odbywa się za pośrednictwem wiadomości 

SMS wysłanej na numer 4301 (opłata za wysłanie jednego SMS-a na nr 4301 jest naliczana jak za zwykłego 

sms-a według taryfy operatora). Zgłoszenie musi rozpoczynać się od słowa (prefiksu) składającego się z trzech 

drukowanych liter dopasowanych do sklepu, w którym został zrobiony zakup: 

RUM. – dla sklepu Leroy Merlin przy ul. Grunwaldzkiej 108, 84-230 Rumia 

PIA. - dla sklepu Leroy Merlin przy ul. Puławskiej 46, 05-500 Piaseczno 

ARK. - dla sklepu Leroy Merlin przy al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa 

SKO. - dla sklepu Leroy Merlin przy al. Jerozolimskich 244, 02-495 Warszawa 

następnie musi być umieszczona kropka. Po kropce należy wpisać odpowiedź będącą wykonaniem Zadania 

Konkursowego.  

2. Przykład poprawnego zgłoszenia: RUM.odpowiedz będąca wykonaniem Zadania Konkursowego.  

3. Dane specyfikacyjne Zgłoszenia:  

a) Ilość znaków w jednym SMS-ie nie może przekraczać 160 znaków (łącznie z prefiksem, kropką, spacjami 

i znakami interpunkcyjnymi. W przypadku, gdy liczba znaków w jednej wiadomości SMS przekroczy 

liczbę 160 znaków, zostanie naliczona kolejna opłata (według taryfy Twojego operatora) za każdą 

następną rozpoczętą wiadomość SMS.  

b) Zgłoszenie nie może zawierać polskich znaków diakrytycznych (ś, ć, ą, ę, ó, ł, ń, ź, ż) i należy je zastąpić 

znakami odpowiednio (s, c, a, e, o, l, n, z, z).  

c) W Konkursie nie biorą udziału Zadania Konkursowe przesłane za pośrednictwem bramek oraz 

komunikatorów internetowych, a także stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów 

telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego lub telefonów komórkowych bez karty SIM 

pochodzącej od polskiego operatora. 

d) Odpowiedź stanowiąca wykonanie Zadania Konkursowego nie może zawierać treści sprzecznych z 

Regulaminem, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, treści 

naruszających prawa Organizatora, Bolton Polska lub osób trzecich lub też treści obraźliwych, 

wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści 

dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujących do przemocy lub posiadających 

charakter nieprzyzwoity, jak również treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów i/lub 

produktów z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora lub Bolton Polska opisanych w 

paragrafie 1 ust. 2 oraz 3 Regulaminu.  
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e) Data wysłania SMS-a nie może być datą wcześniejszą, niż data zakupu produktów objętych promocją 

ujawnioną na paragonie/ fakturze VAT. 
 

4. Numer  SMS,  na  który  należy  przesłać  Zadanie  Konkursowe,  dostępny  jest u  wszystkich  operatorów  

GSM  działających  na  polskim  rynku  i  korzystających polskich zasobów numeracji, zarówno w systemie 

pre-paid jak i post-paid. Opłata według taryfy Twojego operatora za jeden SMS, zostanie pobrana niezależnie 

od tego, czy Zgłoszenie udziału w Konkursie będzie prawidłowe, czy też nie. 

5. Dodatkowo, w weekend od 07.12.19 od godziny 07.00 do 08.12.19 do godziny 17.00, Uczestnik będzie 

miał możliwość zgłoszenia udziału w konkursie u hostess pracujących w wyznaczonych sklepach. Uczestnik 

powinien okazać hostessie potwierdzenie realizacji transakcji/zakupu Produktu (paragon). 

6. W przypadku zgłoszenia na formularzu dostępnym u hostessy Uczestnik jest zobowiązany podać numer 

paragonu, numer swojego telefonu lub adresu e-mail i udzielić odpowiedzi na następujące pytanie konkursowe 

„Do czego wykorzystasz przerażającą moc kleju GRIZZLY Montage Extreme?”  

7. Dokonanie jednej transakcji zakupu Produktów na kwotę równą lub wyższą kwocie 60 złotych brutto 

uprawnia do  uzupełnienia jednego  formularza zgłoszeniowego. 

 

§ 5 

KONKURS 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu komisja konkursowa (dalej: „Komisja”).  

2. Komisja konkursowa kierując się swoim własnym uznaniem i biorąc pod uwagę kreatywność oraz 

oryginalność odpowiedzi na pytanie konkursowe, wybierze zwycięzców Konkursu (dalej: „Zwycięzca”).  

3. Kryterium przyznania Nagrody będzie swobodna ocena Komisji konkursowej odpowiedzi Uczestników 

dokonana zgodnie z art. 921 § 2 kodeksu cywilnego. 

4. Spośród  Uczestników Konkursu, po jego zakończeniu, Komisja konkursowa wyłoni łącznie czterech (4) 

Zwycięzców, po jednym (1) z każdego Sklepu Leroy Merlin, którzy zdaniem Komisji udzielą najbardziej 

interesującej odpowiedzi na pytanie konkursowe.  

5. Każdemu wyłonionemu Zwycięzcy zostanie przyznana jedna nagroda. 

6. Nagrodą za zajęcie 1 miejsca w Konkursie jest  Hulajnoga elektryczna Xiaomi Mi 365 o wartości 1600 zł.   

7. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa Nagroda Pieniężna w wysokości odpowiadającej 

zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, w wysokości 

odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie liczonemu od 

ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości przyznanej nagrody. Zdobywca nagrody zgadza się, że 

kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę 

podatku należnego z tytułu wygranej nagrody w Konkursie. Organizator przed wydaniem Laureatowi nagrody 

obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy 

należny z tytułu wygranej. 

8. Jeżeli w danym Sklepie Leroy Merlin Uczestników będzie mniej niż  3 (trzy) osoby, nagrody zostaną przyznane 

Zwycięzcom wyłonionym spośród Uczestników biorących udział w Konkursie w pozostałych Sklepach Leroy 

Merlin.  

9. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju lub zamiana 

przyznanej nagrody na jej równowartość pieniężną. 

10. Zwycięzca nie może przenieść prawa do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Jeśli laureat nie może z 

jakiegokolwiek powodu przyjąć nagrody, to traci on do niej prawo. 

11. Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.). Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami podatkowymi.  

 

§ 6 

WYNIKI KONKURSU 
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1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora o przyznaniu nagród telefonicznie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie do dnia 20 grudnia 2019.  

2. Organizator ogłosi listę Zwycięzców na swojej stronie internetowej  http://asmsalesforce.pl/. 

3. Lista Zwycięzców będzie zawierać imię oraz pierwszą literę nazwiska Zwycięzcy wraz z nazwą Sklepu Leroy 

Merlin w którym został wyłoniony Zwycięzca.  

4. Zwycięzca poproszony zostanie o podanie danych osobowych umożliwiających wręczenie mu nagrody oraz o 

wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych w celu wręczenia nagrody.  

5. Nagrody zostaną wysyłane pocztą lub przesyłką kurierską do 30 dni po rozstrzygnięciu Konkursu, na adres 

wskazany przez Zwycięzcę.  

6. Zwycięzca, po wcześniejszym zgłoszeniu Organizatorowi takiej chęci, może również odebrać nagrodę w biurze 

Organizatora znajdującym się w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 6B. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody w przypadku zmiany danych 

Uczestnika (np. adresu) lub wskazania błędnych danych adresowych przez Zwycięzcę. 

8. Nagrody nieodebrane w terminie 14 (czternastu) dni od dnia awizowania przesyłki oznacza rezygnację przez 

Zwycięzcę z nagrody. Za nieodebraną w terminie uważa się przesyłkę, która została zwrócona do Organizatora 

przez pocztę lub firmę kurierską po upływie terminu umożliwiającego Zwycięzcy odbiór Nagrody.  

9. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w momencie wydania Nagrody, w 

celu identyfikacji Zwycięzcy, a także potwierdzenia jego pełnoletności. Przed wydaniem Nagrody Zwycięzca jest  

zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości oraz dowodu zakupu, o którym mowa par. 3 ust.4. 

W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcy z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody 

kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję, lub nie przyznania jej wcale. 

§ 7 

DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Bolton Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, (02-

672) przy ul. Domaniewskiej 37, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123681, o kapitale zakładowym wynoszącym 200.000 zł.  

2. Administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu, 

Organizatorowi. 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Dane te 

mogą być powierzone na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych wyłącznie w 

celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie oraz 

odbioru Nagrody.  

5. Uczestnikom, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z 

zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:  

a) sprostowania danych,  
b) usunięcia danych,  
c) ograniczenia przetwarzania danych,  
d) przenoszenia danych,  
e) wniesienia sprzeciwu. 

6. Organizator będzie przetwarzał następujące dane Uczestników konkursu:   

a) numer telefonu lub e-mail,  
7. Organizator będzie przetwarzał następujące dane Zwycięzców konkursu:  

a) imię i nazwisko,  
b) numer telefonu,  
c) data urodzenia, 
d) adres zamieszkania, 
e) PESEL 

8. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

http://asmsalesforce.pl/
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9. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 

10. Dane Uczestników będą udostępniane innym podmiotom zewnętrznym w sytuacji gdy jest to wymagane 

przepisami prawa oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze tj. firmom księgowym, kancelariom 

prawnym, doradcom podatkowym. 

11. Dane Uczestników nie będą przechowywane dłużej niż 60 dni licząc od daty przekazania danych osobowych 

Organizatorowi, po tym terminie dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane, z wyłączeniem 

danych, które będą niezbędne w celu spełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze lub 

jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, 

a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.  

12. Dane Zwycięzców nie będą przechowywane dłużej niż 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

zostały przekazane Organizatorowi, po tym terminie dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane, z 

wyłączeniem danych, które będą niezbędne w celu spełniania obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze lub Organizatorze jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy 

roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub 

administracyjnych. 

13. Organizator i Administrator stosują środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do 

zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator 

i Administrator wdrożyli odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z 

uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania 

oraz ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze 

zagrożenia. Organizator i Administrator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych 

wynikające z: przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego 

ujawnienia danych, nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny 

sposób przetwarzanych. 

14. Organizator i Administrator nie pozyskują danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych 

i przetwarzają wyłącznie dane podane przez Uczestnika. 

 

§  8 

REKLAMACJE 

1. Uczestnik ma prawo do złożenia Reklamacji dotyczących przebiegu Konkursu w terminie najpóźniej do dnia 20 

tycznia 2019 roku. 

2. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie, na adres Organizatora lub za pomocą wiadomości e-mail na adres 

sekretariat@asmsalesforce.pl. 

3. Uczestnik, który chce złożyć reklamacje zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz 

dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.  

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania Reklamacji. 

5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony w tej samej formie w jakiej reklamacja została złożona.  

6. Reklamacje niespełniające wymogów przewidzianych w ustępach powyżej nie będą rozpatrywane.  

 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Organizatora http://asmsalesforce.pl/ oraz przy stoiskach 

promocyjnych usytuowanych przy produktach Marki Bison oraz przy wejściu głównym do Sklepów Leroy 

Merlin, w których Konkurs będzie  organizowany. 

2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. 
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