REGULAMIN KONKURSU „POCZUJ MOC”
(dalej „Regulamin”)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
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Regulamin określa zasady na bazie których prowadzony jest konkurs pod nazwą „Poczuj moc”
(dalej „Konkurs”),
Akcja organizowana jest przez Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej
262/264 (90-361), KRS 0000326038, NIP 7272738835, (dalej „Organizator”).
Organizator działa na zlecenie Coty Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
(02-672) przy ul. Domaniewskiej 34A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000584195, (dalej: „Fundator”).
Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej:
Regulamin), oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 13 czerwca 2022 r. z chwilą ogłoszenia Konkursu na
stronie na stronie www.konkurspoczujmoc.pl (dalej: „Strona”), a zakończenie w dniu 26
czerwca 2022 r. o godzinie 23:59:00 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”). W akcji biorą udział
paragony z udokumentowanym zakupem w okresie 13 - 29.06.2022 r.
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.
Wzięcie udziału w Konkursie wymaga dokonania w Okresie Trwania Konkursu zakupu trzech
dowolnych produktów marki adidas (dalej: „Produkt”) w sklepie sieci Biedronka na terenie
Polski i zachowania oryginału paragonu. Załącznik 1 określa listę Produktów objętych
Konkursem.
Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora lub Fundatora oraz ich
małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający.
W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła
komisję (dalej „Komisja”) składającą się z trzech osób, w tym jej przewodniczącego.

ZASADY KONKURSU
10. W celu wzięcia udziału w Akcji należy w Okresie Trwania Konkursu:

a) zakupić 3 Produkty w sklepie sieci Biedronka na terenie Polski i zachować oryginał
paragonu,
b) wejść na stronę www.konkurspoczujmoc.pl,
c) zaakceptować Regulamin Konkursu,
d) podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail,
e) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w Konkursie,
f) wgrać skan paragonu potwierdzającego zakup Produktu zgodnie z literą a,
g) udzielić kreatywnej odpowiedzi na pytanie „Jaką super moc dają Ci produkty adidas?”
(dalej: „Odpowiedź”). Odpowiedź nie może przekroczyć 300 znaków.

11. Jeden zakup 3 Produktów i jeden paragon uprawnia do dokonania jednego zgłoszenia do
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Konkursu Powyższe oznacza, że jeden paragon można wykorzystać w aplikacji tylko raz nawet
wówczas jeżeli potwierdzałby zakup więcej niż 3 Produktów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, inne niż
leżące po jego stronie, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
W przypadku, gdy Uczestnik 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.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Uczestnika, w
szczególności 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 marki adidas.
Uczestnik zgłaszając Odpowiedź do Konkursu oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym jej
autorem i przysługują mu do tego utworu osobiste i majątkowe prawa autorskie. Ponadto,
Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Odpowiedź nie narusza jakichkolwiek praw osób
trzecich.
Spośród prawidłowo zgłoszonych Odpowiedzi, Komisja w ciągu 7 dni od zakończenia
Konkursu wyłoni 56 najlepszych Odpowiedzi przyznając im miejsca od 1-go do 56-go.
Organizator poinformuje zwycięzców (dalej „Zwycięzca”) Zwycięzców o wygranej w
wiadomości email przesłanej na adres podany w zgłoszeniu do Konkursu.
Zwycięzca zobowiązany jest pod rygorem utraty prawa do nagrody do wysłania na adres
email Organizatora kontakt@konkurspoczujmoc.pl
w terminie 5 dni od momentu
otrzymania maila informującego o wygranej, publikacji Zwycięzców oświadczenia, w którym
poda wszystkie poniższe dane: swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz w przypadku
wygrania nagrody I stopnia - adresu zamieszkania do wysyłki nagrody. W przypadku braku
doręczenia oświadczenia w wyżej wskazanym terminie lub niepodania wszystkich
wskazanych powyżej danych nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora. Wskazane
powyżej dane zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie do wysyłki nagrody i
odprowadzenia podatku dochodowego od nagrody, chyba że Uczestnik wyraził odrębnie
zgodę na szerszy zakres przetwarzania jego danych osobowych.
W Konkursie przewidziane są 56 nagrody: jedna nagroda I Stopnia, 5 nagród II stopnia i 50
nagród III stopnia. Nagroda I stopnia przysługuje za zajęcie 1-go miejsca w Konkursie, nagroda
II stopnia przysługuje za zajęcie miejsca od 2-go do 6-go, a nagroda III stopnia za zajęcie
miejsca od 7-go do 56-go. Nagrody (dalej: Nagroda lub Nagrody) to:
a) I stopnia: Zakupy w sklepie adidas.pl o wartości 2 000 zł + zapas kosmetyków adidas o
wartości 500 zł.
b) II stopnia: 5 voucherów o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepie adidas.pl, więcej
szczegółów na stronie: https://www.adidas.pl/terms-conditions-gift_card
c) III stopnia: 2 vouchery o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepie adidas.pl, więcej
szczegółów na stronie: https://www.adidas.pl/terms-conditions-gift_card
Podczas jednego zamówienia przez stronę adidas.pl można wykorzystać jednocześnie do 10
voucherów.

Vouchery będą do wykorzystania wyłącznie we wskazanym sklepie adidas w okresie do 3 lat
od ich otrzymania.
W stosunku do każdej Nagrody, ustala się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11
% wartości Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych. Dodatkowa nagroda pieniężna
zostanie przekazana na poczet zryczałtowanego podatku, o którym mowa art. 30 ust. 1 pkt. 2
Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku,
o którym mowa powyżej zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego.
Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.
19. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia
08.07.2022
20. Uczestnik nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent
pieniężny.
21. Organizator informuje, że w razie podania przez Uczestnika nieprawdziwych, niekompletnych
lub błędnych danych wydanie Nagrody może być niemożliwe pomimo zachowania przez
Organizatora i Fundatora należytej staranności.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
22. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w

formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres: Kamikaze Sp. z o.o. (90-361) przy ul.
Piotrkowskiej 262/264 lub formie e-maila wysłanego na adres: kontakt@poczujmoc.pl
23. Reklamacja powinna zawierać: a) dopisek na kopercie: „Konkurs Poczuj moc- 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.
24. 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 email, jeżeli został
podany.
25. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
DANE OSOBOWE
26. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest: Coty

Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaś, Organizator, Kamikaze Sp. z o.o. z
siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowskiej 262/264, jest podmiotem przetwarzającym
dane powierzone przez Administratora. Z Administratorem można się kontaktować pod
adresem e-mail: kontakt@konkurspoczujmoc.pl
27. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursu. Podstawą prawną
przetwarzania jest zgoda Uczestnika. W każdym czasie można cofnąć zgodę kontaktując się z
administratorem we wskazany powyżej sposób.

28. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z
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realizacją Konkursu innym podmiotom, w szczególności Organizatorowi i innym podmiotom
świadczącym wsparcie techniczne Konkursu, w tym w szczególności dostawcy nagród.
Dane osobowe Uczestników Konkursu, którzy nie wygrali Nagrody będą przetwarzane przez
okres trzech miesięcy od końca Okresu Trwania Konkursu, a dane osobowe Zwycięzców będą
przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Okres
Trwania Konkursu.
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.
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia
udziału w Akcji.

33. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego
niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani
organizacji międzynarodowej.
34. 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
35. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy

prawa polskiego.
36. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, działających na

korzyść Uczestników. Informacja o aktualizacji Regulaminu zostanie opublikowana na Stronie.
37. W Okresie Trwania Konkursu Regulamin dostępny jest na Stronie.

Załącznik nr. 1
Lista produktów biorących udział w akcji “Poczuj moc”
W promocji bierze udział cały asortyment marki adidas dostępny w sieci sklepów Biedronka

3607345373393

ADI FRAG PGAME RG B/S 150ml 13 EE

3607346550922

ADI FRAG TEAM5 RG B/S 150ml 13 EE

3616303057930

ADI M BS UEFA 8 150ML

3614226369086

ADI PRO INVISIBLE APD 200ml

3607343087766

ADI C&D INTS RG APD 200ml NEXT 17 PL

3607347856733

ADI C&D 6IN1 RG APD 200ml COCO 17 PL

3607343817448

ADI CLIMA M RG APD 200ml TRAY SX6 17 PL

3614229150896

ADI C&C CONTR RG DEO SPR AP 200ml 19IV

3614229150933

ADI CLIMA W RG DEO SPR AP 200ml 19 IV

3614229150773

ADI ADIPOWER W RG DEO SPR AP 200ml IV

3614226368652

ADI PRO INVISIBLE W DEO SPR AP 200ml

3607347411536

ADI M AP ROLL-ON C&D INTENSIVE 50 ML

3607343816373

ADI M AP ROLL-ON CLIMACOOL 50 ML

3607347411611

ADI M AP ROLL-ON C&D FRESH 50 ML

3607347856726

ADI M AP ROLL-ON C&D 6IN1 50 ML

3607347918981

ADI F AP ROLL-ON C&C 6IN1 50 ML

3607343816281

ADI F AP ROLL-ON CLIMACOOL 50 ML

3607347415343

ADI F AP ROLL-ON C&C CONTROL 50 ML

3607347415589

ADI F AP ROLL-ON C&C FRESH 50 ML

3607340717185

ADI M SG DYNAMIC PULSE 400 ML

3614221653715

ADI M SG CLIMACOOL 400 ML

3614223412259

ADI M SG ADIPURE 400 ML

3607345722702

ADI F SG FRESH 400 ML

3614221654194

ADI F SG CLIMACOOL 400 ML

3614223413973

ADI F SG ADIPURE 400 ML

3607345264912

ADI M BS ICE DIVE 150 ML

3607345265346

ADI M BS VICTORY LEAGUE 150 ML

3614229822212
3607342735590

ADI M BS SPRAY AFTER SPORT 150 ML
ADI M BS GET READY 150 ML

3614224050375

ADI M AP ROLL-ON ADIPOWER 50ML

3614223735914

ADI M AP ROLL-ON ADIPURE 48H 50 ML

3614226368782

ADI M AP ROLL-ON PRO INVISIBLE 50ML

3607347411055

ADI M AP ROLL-ON PURE GAME 50 ML

3614226368133

ADI F AP ROLL-ON PRO INVISIBLE 50ML

3614224028244

ADI F AP ROLL-ON ADIPOWER 50 ML

3614223735822

ADI F AP ROLL-ON ADIPURE 48H 50 ML

3607349805357

ADI F AP ROLL-ON C&C GET READY 50 ML

