
REGULAMIN KONKURSU  
„FRUGO FLIP BOTTLE CHALLENGE” 

 
§ 1.  

[Organizator] 
1. Z leceniodawcą Konkursu jest FOODCARE spó łka z ogran iczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Spokojnej 4, zwana dalej 
Zleceniodawcą, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000146008, 
NIP: 944-184-74-11. 

2. Operatorem Konkursu jest H2O spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65/16, zwana dalej 
Organizatorem, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000053379, NIP: 879-229-55-28. 

3. Fundatorem Nagród jest Zleceniodawca, natomiast Organizator czuwa nad 
prawidłowym przebiegiem konkursu i wydaje Nagrody zwycięzcom 
poszczególnych Nagród, zwanymi dalej Laureatami.  

§ 2.  
[Uczestnicy] 

1. Do udziału w Konkursie uprawnione są osoby fizyczne, które spełnią warunki 
określone w niniejszym Regulaminie, a w szczególności: posiadają adres 
zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także są osobami 
pełnoletnimi. 

2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy, oraz członkowie organów Organizatora, 
a także członkowie rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób. 

3. Przez członków rodziny, o których mowa ust. 2 powyżej, rozumie się 
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia. 

4. Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić do udziału w konkursie więcej niż 
jedną pracę konkursową. W przypadku zgłoszenia większej ilości prac 
konkursowych, Uczestnik może otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę Tygodnia i 
jedną Nagrodę Główną.  

5. W celu przystąpienia do konkursu konieczne jest wskazanie w formularzu 
konkursowym swojego imienia oraz adresu e-mail, na który przesyłane będą 
informacje związane z udziałem w konkursie. 

6. Każdy Uczestnik wyraża zgodę, aby przesłany przez niego Film konkursowy, 
był w sposób nieodpłatny udostępniany w galerii konkursowej na stronie 
www.frugo.pl, publikowany na kanale youtube marki FRUGO, a także na 
profilu FRUGO na portalu społecznościowym facebook.com oraz udziela 
nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na 



wykorzystywanie Filmu Konkursowego przez Zleceniodawcę do promocji 
działań konkursowych oraz towarów marki FRUGO, na wszystkich znanych 
polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: utrwalenie i 
zwielokrotnienie w sieci Internet, utrwalenie i zwielokrotnienie za pomocą 
filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych 
ilościach, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie. 

§ 3.  
[Zasięg terytorialny] 

1. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z 
wykorzystaniem Internetu. 

2. Konkurs jest ogłaszany w Internecie, w szczególności na stronie internetowej 
konkursu, portalu facebook.com oraz youtube.com i kierowany jest do 
wszystkich użytkowników sieci Internet, spełniających kryteria, o których mowa 
w § 2 niniejszego regulaminu. 

§ 4.  
[Czas trwania konkursu] 

1. Konkurs trwać będzie od dnia 12 czerwca 2017 r. do dnia 9 lipca 2017 r. 
Powyższy zakres czasu nie uwzględnia okresu wydawania nagród i okresu 
reklamacji. 

2. Zwycięzcy konkursu otrzymają Nagrody Tygodnia, przyjmując następujący czas 
trwania poszczególnych tygodni konkursu: 

a. I tydzień – od 12 czerwca 2017 roku do 18 czerwca 2017 roku; 
b. II tydzień – od 19 czerwca 2017 roku do 25 czerwca 2017 roku; 
c. III tydzień – od 26 czerwca 2017 roku do 2 lipca 2017 roku;  
d. IV tydzień – od 3 lipca 2017 roku do 9  lipca 2017 roku. 

3. Prace konkursowe mogą być zgłaszane w całym okresie wskazanym w ustępie 1.  

§ 5. 
[Zasady konkursu] 

1. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Celem konkursu jest promocja oraz reklama marki FRUGO, należącej do 
Zleceniodawcy Konkursu. 

3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien:  

a. dokonać zakupu dowolnego napoju owocowego marki FRUGO w 
opakowaniu PET o pojemności 250 ml , 500 ml lub 900 ml; 

b. przygotować autorski Film, w którym Uczestnik samodzielnie wykonuje 
rzut butelką napoju FRUGO (tzw. flip), w taki sposób, aby butelka zrobiła 
co najmniej jeden pełny obrót i stanęła w pionie (w celu rozwiania 
ewentualnych wątpliwości Organizator potwierdza, iż nie będą brały 



udziału w konkursie nagrania, w których butelka po wykonaniu rzutu 
upadła i nie stanęła w sposób prawidłowy); 

c. udostępnić Film poprzez prawidłowo wypełniony formularz konkursowy, 
znajdujący się na stronie internetowej konkursu www.frugo.pl. 

4. Wszystkie Filmy udostępnione przez Uczestników na stronie konkursowej będą 
publikowane na niej, oraz w serwisach youtube.com oraz facebook.com, po 
uprzednim zatwierdzeniu ich treści przez Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do udziału w konkursie 
Filmów, które w jakikolwiek sposób będą:  

a. naruszały obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, zasady 
współżycia społecznego,  

b. wzywały do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej,  
c. zawierały treści pornograficzne,  
d. propagowały przemoc, faszyzm, nazizm, komunizm,  
e. obrażały uczucia religijne,  
f. zawierały wulgaryzmy,  
g. naruszały prawa innych osób,  
h. rozpowszechniały wizerunki innych osób bez zezwolenia,  
i. eksponowały znaki towarowe lub inne treści nie związane z produktami 

marki FRUGO.  
6. Organizator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za treść Filmów, 

przygotowanych przez Uczestników. 
7. Zgłoszony do Konkursu Film powinien być autorską pracą Uczestnika, dotychczas 

niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach, pod rygorem wykluczenia 
z Konkursu. 

8. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Zleceniodawca 
zastrzega sobie własność oraz nabycie – z chwilą wyłonienia Laureatów Nagrody 
Tygodnia oraz Laureatów Nagrody Głównej, pod warunkiem wydania powyższych 
Nagród - praw autorskich do zgłoszonych w Konkursie i nagrodzonych nagrodami 
Prac Konkursowych (Filmów), bez ograniczeń co do czasu i terytorium a 
nagrodzeni Laureaci odstępują Zleceniodawcy wszelkie prawa do Pracy 
Konkursowej na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na 
następujących polach eksploatacji:  

a. utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet,  
b. utrwalenie i zwielokrotnienie za pomocą filmu, zapisu magnetycznego, 

nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach,  
c. wprowadzenie do pamięci komputera,  
d. publiczne odtworzenie,  
e. wystawienie,  
f. wyświetlenie,  
g. nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej 

i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno 
powszechnie dostępny, jak i kodowany,  



h. utrwalanie na nośnikach materialnych,  
i. zwielokrotnienie dowolną techniką,  
j. wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu,  
k. nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej,  
l. korzystanie w celach reklamowych i marketingowych,  
m. nadanie w kinach, 
n.  modyfikacja za pomocą wszelkich dostępnych technik,  
o. prawo wykonywania zależnych praw autorskich do Prac Konkursowych 

oraz prawo zezwalania na wykonanie tych zależnych praw autorskich.  
Uznaje się, że wynagrodzenie za powyższe przeniesienie zawiera się w 
wartości otrzymanej Nagrody w Konkursie. Laureaci upoważniają 
Zleceniodawcę do wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych 
oraz zobowiązują się, że nie będą wykonywać uprawnień z tytułu autorskich 
praw osobistych w stosunku do Zleceniodawcy i jego następców.  

§ 6. 
[Jury Konkursowe] 

1. Nadesłane Filmy oceniane będą przez Jury Konkursowe składające się z 
trzech osób. Członkiem Jury Konkursowego w zakresie wyboru nagrody 
głównej będzie p. Kamil Bednarek.  

2. Posiedzenia Jury są tajne. Wybierając zwycięskie prace, Jury będzie 
kierowało się takimi kryteriami jak: zgodność Pracy Konkursowej z tematyką 
i marką FRUGO, oryginalność, nietuzinkowość, pomysłowość, kreatywność 
oraz walory artystyczne Pracy Konkursowej. 

3. Werdykty Jury są ostateczne. 
4. Werdykt Jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora oraz 

na profilu marki FRUGO na profilu społecznościowym na portalu facebook.-
com, a Laureaci Nagrody Tygodnia oraz Laureaci Nagrody Głównej zostaną o 
nim dodatkowo poinformowani indywidualnie, za pośrednictwem wiadomości 
e-mail. 

5. Laureaci poszczególnych nagród tygodnia zostaną wybrani odpowiednio do 
dnia: 21 czerwca 2017 roku, 28 czerwca 2017 roku, 5 lipca 2017 roku, 12 
lipca 2017 roku.  

6. Laureaci Nagrody Głównej zostaną wybrani do dnia 13 lipca 2017 roku, 
spośród grona Laureatów Nagród Tygodnia. 

§ 7.  
[Nagrody] 

1. W każdym tygodniu opisanym w § 4 niniejszego Regulaminu wyłonionych 
zostanie po 10 Laureatów Nagrody Tygodnia (Łącznie 40 Laureatów Nagrody 
Tygodnia). Po zakończeniu konkursu spośród wszystkich Laureatów Nagrody 



Tygodnia wybranych zostanie 4 Laureatów Nagrody Głównej. 

2. Każdy z Laureatów Nagrody Tygodnia otrzyma Nagrodę Tygodnia, w skład 
której będzie wchodził T-shirt z kolekcji Kamila Bednarka firmy Bednarwear i 
zgrzewka napoju FRUGO 250 ml, o łącznej wartości 80 złotych brutto oraz 
Dodatkowa Nagroda Pieniężna w kwocie 8,89 złotych brutto – łączna wartość 
Nagrody Tygodnia stanowi 88.89 złotych brutto. 

3. Każdy z Laureatów Nagrody Głównej otrzyma Nagrodę Główną, w skład której 
będzie wchodziło zaproszenie VIP na koncert Kamila Bednarka w Warszawie, 
otwierający jego trasę koncertową (Zleceniodawca zapewnia dojazd do 
Warszawy i nocleg w dniu koncertu) wraz z możliwością spotkania z Kamilem 
Bednarkiem oraz słuchawki nauszne bluetooth SONY MDR100ABNY o łącznej 
wartości 1.800 złotych brutto oraz Dodatkowa Nagroda Pieniężna w kwocie 
199,99 złotych brutto – łączna wartość Nagrody Głównej stanowi 1.999,99 
złotych brutto. 

4. Dodatkowe Nagrody Pieniężne, o których mowa w powyższych ustępach nie 
będą wypłacone Laureatom, lecz pobrane (potrącone) przez Organizatora 
jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagród 
(rzeczowej i Dodatkowej Nagrody Pieniężnej) wygranych w konkursie przez 
Laureatów. Organizator jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych, prześle podatek od nagrody, do 
właściwego urzędu skarbowego. 

5. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na wypłatę 
jej równowartości pieniężnej ani zastrzeżenie szczególnych jej właściwości. 
Nagroda nie podlega zamianie na inną. 

§ 8.  
[Sposób wydania nagród] 

1. Każdy z Laureatów (zarówno Nagrody Tygodnia jak i Nagrody Głównej) zostanie 
poproszony w wiadomości e-mail o wskazanie adresu do korespondencji, na 
który zostanie wysłana nagroda. 

2. W przypadku Laureatów Nagrody Tygodnia zostaną oni dodatkowo poproszeni o 
wskazanie rozmiaru wygranego t-shirta. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za błędne wskazanie rozmiaru odzieży. 

3. Nagrody zostaną wydane Laureatom za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.  lub 
przesyłki kurierskiej do rąk własnych, za potwierdzeniem tożsamości Laureata. 

4. Nagrody zostaną wydane (nadane przez Organizatora) w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania od Laureata informacji o adresie do korespondencji. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Laureatów 
danych do korespondencji. W związku z powyższym zwrot przesyłki właściwie 
zaadresowanej będzie skutkowała przepadkiem nagrody, która przejdzie do 
dyspozycji Organizatora. 



6. Nagrody na rzecz Laureatów wydawane są wyłącznie na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator nie wyraża zgody na przesyłanie nagród 
poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 9.  
[Dane osobowe] 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być wykorzystywane zgodnie z 
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 
r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora w celach promocyjnych, 
informacyjnych, reklamowych i marketingowych.  

2. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie 
Uczestnikowi informacji marketingowych i handlowych przez Organizatora 
drogą pocztową i telefoniczną.  

3. Podanie przez uczestników Konkursu ich danych osobowych jest dobrowolne, 
ale konieczne do uczestniczenia w Konkursie. Uczestnikom przysługuje prawo 
wglądu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, na zasadach 
wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.  

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę – w przypadku przyznania 
Uczestnikowi nagrody głównej – na publikację w sieci Internet swoich danych, 
w tym imienia i nazwiska, jako Laureata Nagrody Głównej Konkursu. 

5. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu. 

§10. 
[Postępowanie reklamacyjne] 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane listem 
poleconym z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie 
nie dłuższym niż 21 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, na adres 
Organizatora pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń tego 
uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie. O zachowaniu 
powyższego terminu decyduje data stempla pocztowego. 

2. Nie zgłoszenie roszczeń w w/w terminie oznacza zrzeczenie się wszelkich 
roszczeń. 

3. Organizator rozpatrzy i powiadomi uczestnika Konkursu o uwzględnieniu albo 
nieuwzględnieniu reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia jej 
doręczenia Organizatorowi listem poleconym. 

4. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne, przy 
czym nie wyłącza to prawa dochodzenia przez Uczestnika swoich roszczeń na 
zasadach ogólnych, wynikających z powszechnie obowiązujących norm 
prawnych. 



§ 11.  
[Postanowienia końcowe] 

1. Każdy Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje warunki niniejszego 
regulaminu. 

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
3. Regulamin Konkursu znajduje się do wglądu na stronie www.frugo.pl 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w 

szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych. Każda 
zmiana niniejszego Regulaminu podana zostanie do wiadomości Uczestników 
Konkursu poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji wraz z treścią nowego 
Regulaminu na stronie internetowej konkursu www.frugo.pl.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji ewentualnych 
spornych kwestii wynikających z niniejszego regulaminu. 

6. Niniejszy konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy o grach 
hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku.


