
Regulamin konkursu  „Pachnące święta" 

I Organizatorem Konkursu „Pachnące święta”  zwanego dalej "Konkursem", 
jest:  
KLER SA, ul. Piastowska 39 b, 46-380 Dobrodzień, zwany dalej 
"Organizatorem" . 
1.1 Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym 
Regulaminie Konkursu.  
1.2 Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  
1.3 Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w 
niniejszym Regulaminie. 

II. CZAS TRWANIA KONKURSU 
2.1 Konkurs trwa od  6 do 19 grudnia  2022 roku - zwany dalej czasem trwania Konkursu.  

III  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

3.1 W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność 
do czynności prawnych, - konsumenci w rozumieniu art. 22.1 kodeksu cywilnego - zwani 
dalej "Uczestnikami".  
3.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz 
innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu  i prowadzeniu Konkursu 
oraz członkowie ich rodzin oraz osoby im najbliższe. 

IV. ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU  

 
4.1 Konkurs prowadzony będzie wśród gości odwiedzających salon  Kler w Łodzi. 

4.2. Zgłoszeniem do konkursu jest wypełnienie kuponu konkursowego na miejscu w salonie 
lub przesłanie  zdjęcioa/ skanu bonu konkursowego  z rozwiązanym  zadaniem  
konkursowym poprzez wiadomość na adres kler.lodz@kler.eu  Zadanie konkursowe polega 
na dokończeniu zdania „Lubię kiedy moje Święta pachną... 

4.3 Przystąpienie do konkursu  równa się z wyrażeniem zgody na publikację odpowiedzi 
konkursowych  wraz z imieniem i nazwiskiem lub Nickiem Uczestnika(wg wskazania 
laureata). Publikacja rozwiązania konkursu może nastąpić w mediach społecznościowych 
Kler. Dane kontaktowe zostają  zachowane do wiadomości Organizatora konkursu. 

4.4 Uczestnik Konkursu, wysyłając zgłoszenie do konkursu oświadcza, iż przysługują mu 
wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych  tekstów odpowiedzi. Jeden i 
uczestnik może nadesłać jedną odpowiedź. 

4.5 W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu zostanie włączony do grona zwycięzców 
Konkursu, zobowiązany jest do podania dodatkowych danych osobowych - imienia i 
nazwiska, adresu zamieszkania. 

4.6 Dostarczenie Zgłoszenia musi  nastąpić do  18 grudnia 2022 roku  włącznie a decydować 
będzie data przesłania  wiadomości. 

4.7 Zgłoszenie nadesłane przez Uczestnika nie może zawierać:  
a. wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,  
b. treści niezgodnych z niniejszym regulaminem.  
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4.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci 
Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób 
ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u 
dostawców dostępu do sieci Internet. 

 

V. PRZEBIEG KONKURSU ORAZ ZWYCIĘZCY KONKURSU  

 
5.1 W czasie trwania oraz po rozstrzygnięciu Konkursu Organizator może opublikować 
wybrane Zgłoszenia konkursowe wraz z podaniem  imienia i nazwiska lub Nicku Uczestnika.  

5.2 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 
zdyskwalifikowane w momencie ujawnienia nieprawidłowości.  

5.3 Jury konkursowe ustanowione przez Organizatora złożone będzie z 3 osób, które 
wybierze Zgłoszenie  które uznająaza najbardziej kreatywne. 

5.4 Nagrodami  w konkursie są 2 maskotki – Miś Gustaw Amigo Premium o wielkości 130 cm 
i wartości  139,99 zł każda. Jury wybierze dwóch laureatów  - jedna nagroda przysługuje 
jednemu  laureatowi. 

5.5 Laureaci zostaną ponadto poinformowani o  wygranej w Konkursie poprzez wiadmość 
email do  20.12.2022 r. włącznie. 

5.6 Laureat konkursu może odebrać nagrodę  w salonie Kler w Łodzi. 

5.7 Nagrody można odebrać do  30 grudnia 2022 roku, po tym dniu prawo do nagrody 
wygasa. 

5.8 W celu przekazania nagrody laureaci zobowiązani są do kontaktu  z  Organizatorem i 
podania dokładnych danych adresowych. Organizator nie odpowiada za wydanie nagrody w 
przypadku braku takich informacji. 

5.9 Organizator zastrzega, że nagroda nie podlega zamianie na ich równowartość pieniężną. 

5.10. Zgodnie z art. 41 ust 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat 
Konkursu jest zobowiązany przed wydaniem nagrody wpłacić Organizatorowi kwotę 
należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania 
nagrody w wysokości 10% wartości nagrody. Dokonanie przez zwycięzcę Konkursu wpłaty 
kwoty zryczałtowanego podatku jest warunkiem wydania Nagrody przez Organizatora.  

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

6.1 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie  to na 
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Aktualny regulamin dostępny jest w 
siedzibie Organizatora. 

6.2 Dane osobowe  przekazane w ramach Konkursu przez Uczestników, będą przetwarzane 
przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem. 



 
6.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy 
powszechnie obowiązujące. 

6.4.Przesyłając Zgłoszenie Konkursowe Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 


