
REGULAMIN KONKURSU 
BARTEX BARTOL – VINTAGE RIJOCHA W FILMIE UNCHARTED 

 
§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady udziału, przebiegu oraz 
nadzoru nad konkursem pod nazwą „Bartex Bartol – Vintage Rioja w filmie Uncharted” (dalej 
zwanego „Konkursem”).  

2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą: Bartex Bartol Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej zwana „Organizatorem”), z siedzibą w Paproci 
111, 64-300 Nowy Tomyśl, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000450852; NIP: 7881787511, REGON: 639684009. 

3. Konkurs organizowany jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy Regulamin i prowadzony 
jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych. 

5. Konkurs trwa od 18 lutego do 25 marca 2022 roku i podzielony jest na 5 (pięć) następujących 
etapów: 
a) Etap I – od 18 lutego do 25 lutego 2022 roku, 
b) Etap II – od 26 lutego do 4 marca 2022 roku,  
c) Etap III – od 5 marca do 11 marca 2022 roku, 
d) Etap IV – od 12 marca do 18 marca 2022 roku, 
e) Etap V – od 19 marca do 25 marca 2022 roku. 

6. Przedmiotem Konkursu jest każdy jednorazowy zakup minimum jednego produktu wina Rioja 
Marques de la concordia oznaczonego zawieszką promocyjną filmu „Uncharted” (dalej 
zwanego „Produktem Promocyjnym”). 

7. Udział w Konkursie jest dobrowolny.  
8. Informacje o zasadach i szczegółach Konkursu dostępne są u Organizatora. 

 
 

§ 2 
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej zwanym „Uczestnikiem”), na warunkach określonych  

w Regulaminie, może być osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, która w chwili przystąpienia do Konkursu spełnia 
łącznie następujące warunki: 

a) jest pełnoletnia, 
b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
c) zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu, 
d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
e) nie jest pracownikiem Organizatora ani członkiem jego najbliższej rodziny. Członkiem 

najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest małżonek, dziecko, rodzic 
oraz rodzeństwo pracownika Organizatora. W rozumieniu niniejszego Regulaminu, 
pracownikiem jest także osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy 
cywilnoprawnej.  



2. Aby wziąć udział w Konkursie należy:  
a) w czasie trwania Konkursu dokonać zakupu Produktu Promocyjnego w sklepie 

stacjonarnym i zachować oryginał paragonu fiskalnego, 
b) dokonać zgłoszenia do Konkursu poprzez wypełnienie i przesłanie formularza 

zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora www.bartex.com.pl, 
w zakładce „Aktualności”. Formularz zawiera następujące pola:  

 odpowiedź na zadanie konkursowe, 
 zdjęcie lub skan paragonu zakupu Produktu Promocyjnego, 
 imię i nazwisko, 
 adres e-mail, 
 numer telefonu kontaktowego, 
 potwierdzenie ukończenia 18 lat,  
 potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem, 
 potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych, 
 oświadczenie o prawach autorskich. 

3. Zadanie konkursowe polega na:  
a) przesłaniu zdjęcia lub skanu paragonu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego,  
b) odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Której przygody życia nigdy nie zapomnisz?” (dalej 

zwana „Pracą Konkursową”). Praca Konkursowa nie może przekroczyć 250 znaków, wraz 
ze znakami interpunkcyjnymi oraz odstępami.  

4. Organizator weryfikuje przesłane przez Uczestnika zgłoszenie, a następnie informuje go  
o przystąpieniu Uczestnika do Konkursu za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji nadesłanych Prac Konkursowych oraz 
zakwalifikowania ich jako zgłoszenia niezgodne z Regulaminem Konkursu w szczególności, gdy 
Praca Konkursowa:  

a) narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste lub prawa 
autorskie,  

b) ma dyskryminujący charakter lub zawiera inne treści niezgodne z przepisami prawa,  
c) zachęca do spożywania alkoholu przez osoby nieletnie lub ciężarne,  
d) nawołuje do przemocy, zachowań agresywnych,  
e) promuje spożywanie substancji odurzających, w tym narkotyków. 

 
 

§ 3 
NAGRODY 

 
1. Nagrodami w Konkursie jest 20 (dwadzieścia) pojedynczych biletów na seans filmu 

„Uncharted” do zrealizowania w dowolnym kinie sieci Cinema City (dalej zwane „Nagrodą”). 
Dla każdego Laureata Konkursu ufundowano jeden bilet. 

2. Nagrody będą przekazywane w postaci elektronicznej każdorazowo w terminie 5 dni roboczych 
po wyłonieniu zwycięzców kolejnych etapów Konkursu.  

3. Nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę ani na gotówkę. 
4. Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.  
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, 
zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany, lub w przypadku niespełnienia 
przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie.  



 
§ 4 

WYBÓR ZWYCIĘZCÓW 
 

1. Nagrody w Konkursie są przyznawane przez Organizatora. 
2. W terminie 5 dni roboczych po zakończeniu każdego etapu Konkursu, Organizator wybiera 4 

(czterech) laureatów Nagrody. 
3. Organizator oceni przesłane Prace Konkursowe, biorąc pod uwagę ich kreatywność, 

pomysłowość i oryginalność. 
4. Organizator powiadomi zwycięzców o wygraniu Nagrody w formie wiadomości e-mail.    
 
 

§ 5 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 
1. Reklamacje w zakresie przebiegu Konkursu (dalej zwane „Reklamacjami”) mogą być zgłaszane 

drogą mailową na adres: bartex@bartex.com.pl w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. 
O zachowaniu terminu składania Reklamacji decyduje data otrzymania wiadomości e-mail. 
Reklamacje złożone po tym terminie pozostają bez rozpatrzenia.  

2. Prawo składania Reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom. Reklamacje powinny 
zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres Uczestnika, podpis Uczestnika oraz 
uzasadnienie Reklamacji.  

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty 
ich otrzymania.  

4. O decyzji Organizatora dotyczącej rozpatrzenia Reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony  
w formie wiadomości e-mail.  

5. Rozpatrując Reklamacje, Organizator będzie stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.  
 

§ 6 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Bartex Bartol Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Paproci 111, 64-300 Nowy Tomyśl, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto 
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000450852. Adres do korespondencji: Paproć 111, 64-300 Nowy Tomyśl. Adres e-mail 
administratora: bartex@bartex.com.pl 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika. Podanie przez 
Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie jest warunkiem uczestnictwa 
w Konkursie - brak podania tych danych uniemożliwi Uczestnikowi uczestnictwo w Konkursie. 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych z organizacją oraz 
przeprowadzeniem Konkursu. 

4. Odbiorcą danych osobowych wskazanych w formularzu jest Organizator. Dane mogą zostać 
ujawnione również innym podmiotom wspomagającym organizację Konkursu, podmiotom 
zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne Organizatora oraz 
podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Organizatora.  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 



6. Przetwarzane kategorie danych osobowych Uczestników to dane osobowe, które pochodzą 
bezpośrednio od Uczestników (lub zostały przekazane w imieniu Uczestnika), w szczególności: 
imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, potwierdzenie ukończenia 18 lat, a w celach 
reklamacyjnych także adres.  

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do organizacji Konkursu, jednak nie 
dłużej niż do 01.05.2022.  

8. Dane osobowe Uczestników nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
9. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, 

przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o 
prawie do przenoszenia danych; wskazane powyżej uprawnienia można wykonać poprzez 
wysłanie wiadomości z treścią żądania na adres e-mail: bartex@bartex.com.pl. Żądanie 
usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie. 

10. Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych,  
w zakresie wynikających z przepisów prawa przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. Wskazane powyżej uprawnienia można wykonać poprzez wysłanie 
wiadomości z treścią żądania na adres e-mail: bartex@bartex.com.pl. Żądanie cofnięcia zgody 
jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie. 

11. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

 
§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym 
Regulaminie.  

2. Organizator na mocy Regulaminu nie jest zobowiązany do jakichkolwiek innych świadczeń niż 
wyraźnie przewidziane w Regulaminie.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy 
czym zmiany Regulaminu nie mogę wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa  
w Konkursie. Zmieniona treść Regulaminu zostanie udostępniona na stronie internetowej 
Organizatora.  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Konkursu przed terminem. 
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 lutego 2022 roku.  
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, znajdują zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa w Polsce.  
7. Wszelkie spory wynikłe w związku z przeprowadzeniem Konkursu będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.  


