
Galena Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 34A/U01, 01-230 Warszawa
tel: 22 181 81 81, www.telegrosik.pl

Regulamin Promocji

„Przywołujemy Wiosnę z Telegrosikiem”

§1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki Konkursu „Przywołujemy Wiosnę z Telegrosikiem” (dalej: Konkurs), określa
zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Konkursu, zasady korzystania oraz
uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Konkursie, a także obowiązki Organizatora (dalej
Regulamin).

2. Organizatorem Promocji jest Galena Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Skierniewicka 34A/U01, 01-230
Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000133373, posiadająca numer NIP 6312283637, REGON 276637953, kapitał zakładowy 315.000,00 PLN
opłacony w całości (dalej Organizator).

3. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do
czynności prawnych – po spełnieniu warunków udziału w Konkursie stają się uczestnikami Konkursu
(Uczestnik).

4. Konkurs zaczyna się dnia 07.03.2022 r., a kończy w dniu 31.05.2022 r., który jest ostatecznym dniem
zakończenia postępowania reklamacyjnego w Konkursie. Zgłoszenia udziału w Konkursie przyjmowane są
od dnia 07.03.2022 r. do dnia 10.04.2022 r.

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, osoby pozostające z Organizatorem w stosunku
cywilnoprawnym oraz członkowie rodzin wymienionych osób (przez członków rodzin rozumie się: małżonka,
zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową,
rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).

6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani żadną inną formą przewidzianą w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020, poz. 2094 z późn. zm.).

§ 2. Opis Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 01 marca 2022 r. do 10 kwietnia 2022 r., w sklepie
internetowym dostępnym pod adresem www.telegrosik.pl, zakupić kartę lub doładowanie Telegrosik o wartości
minimum 50 pln.

2. Drugim warunkiem udziału w promocji jest wykonanie zadania konkursowego polegające na wymyśleniu
kreatywnego hasła na wiosnę dla marki Telegrosik.

3. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać  na adres mailowy: konkurs@telegrosik.pl do dnia 10.04.2022 r.

4. W zgłoszeniu należy podać:
 a) imię i nazwisko
 b) numer telefonu
 c) adres do wysyłki nagrody
 d) Numer PIN zakupionej lub doładowanej karty Telegrosik
 e) Hasło wiosenne dla Telegrosik

 

http://www.telegrosik.pl
mailto:konkurs@telegrosik.pl


5. Zgłoszenia niespełniające powyższych formalnych warunków lub dostarczone do Organizatora po
zakończeniu Promocji nie będą brały udziału w Promocji.

6. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Promocji.

7. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przesłanych danych
osobowych przez Galena Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 34A/U01, 01-230 Warszawa, zgodnie z ustawą z
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) w związku z realizacją
konkursu "Przywołujemy wiosnę z Telegrosikiem". Podanie danych dobrowolne i  przysługuje prawo dostępu
do danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.

8. Podczas trwania konkursu Organizator zastrzega możliwość publikacji formularza zgłoszeniowego do
konkursu na stronie www.telegrosik.pl Wypełnienie formularza będzie równoznaczne z wysłaniem zgłoszenia
drogą mailową. O możliwości składania zgłoszeń przez formularz Organizator poinformuje na stronie
www.telegrosik.pl

9. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych Zadań nadesłanych przez Uczestników Konkursu, zgodnie z
kryteriami określonymi w §2 pkt 15.

10. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, każdorazowo spełniając warunki określone w
§2 pkt. 1,2 oraz 3 (dokonując kolejnego zakupu karty lub doładowania Telegrosik) jednak może otrzymać co
najwyżej jedną nagrodę. Jeżeli Uczestnik zostanie zakwalifikowany do otrzymania więcej niż jednej nagrody w
Konkursie, nagrodzone zostanie najwyżej ocenione zgłoszenie danego Uczestnika, a kolejna nagroda zostanie
przekazana Uczestnikowi z listy rezerwowej laureatów Konkursu

11. W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody:
 I miejsce ROWER miejski 26 ROMET POP ART 26 19 o wartości 1499,00 zł
 II miejsce Hulajnoga elektryczna Xiaomi Mi Electric Scooter M365 o wartości 1349,00 zł
 III miejsce Smartfon Xiaomi Redmi 9 3/32 GB o wartości 649,00 zł

 
12. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, t.j.) (zwanej dalej „Ustawą PDOF”) wydanie nagród, o których mowa w
ust. 7 powyżej,  nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

13. Organizator powoła Komisję Konkursową (zwana dalej Komisją), w której skład będą wchodziły co najmniej 3
osoby. Zadania Komisji:
a) Weryfikacja prawidłowości zgłoszeń,
b) Ocena Zadań przesłanych przez Uczestników,
c) Sporządzenie listy zwycięzców i listy rezerwowej
d) Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji,
e) Nadzór nad procesem wydania nagród,
f) Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.

14. Komisja dokona wyboru najlepiej wykonanych Zadań podczas posiedzeń Komisji w dniach od 11.04.2022 do
15.04.2022 r. spośród  nadesłanych zgłoszeń.

15. Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria (do wyboru przez Komisję):
a) Zgodność odpowiedzi z tematem oraz przydatność w działaniach marketingowych dla Organizatora
b) Pomysłowość i oryginalność wykonania Zadania
c) Poprawność językowa, słownictwo i stylistyka.

16. Z osobami nagrodzonymi Organizator skontaktuje się do dnia 18 kwietnia 2022 r. Organizator w celu
powiadomienia Uczestnika wygeneruje wiadomość e-mail zawierającą informacje dotyczące wygranej w
konkursie oraz instrukcje, w jaki sposób uzyskać prawo do nagrody. Wiadomość zostanie wysłana na e-mail, z
którego dokonane zostało zgłoszenie udziału w Konkursie.

17. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z informacją o wygranej Uczestnik powinien w ciągu 7 dni wysłać e-mailem
pod adresem konkurs@telegrosik.pl, wpisując w temacie maila „Konkurs Czas na wiosenne porządki” skan lub
zdjęcie wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika oświadczenia, w którym oświadcza on, że jest osobą
pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie
przesłanek §1 ust.5 Regulaminu. W oświadczeniu Uczestnik podaje również dane niezbędne do wydania
nagrody, to jest imię, nazwisko, adres wysyłki narody. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
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18. Niedochowanie terminu wskazanego w ust. 7 lub przesłanie niekompletnych dokumentów powoduje utratę
prawa do otrzymania nagrody przez laureata.

19. W przypadku niespełnienia przez laureata warunków uprawniających do otrzymania nagrody zgodnie z ust. 17 -
18 powyżej, Organizator w ciągu 3 dni od stwierdzenia takiej okoliczności skontaktuje się telefonicznie z
pierwszą osobą z listy rezerwowej i poinformuje ją o przyznaniu nagrody. Postanowienia ust. 17 - 18 stosuje się
odpowiednio.

20. Nagrody wydane zostaną najpóźniej do dnia 30.04.2022 roku poprzez wysłanie ich przesyłką kurierską.

21. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na inną osobę. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie nagrody przez Zwycięzcę lub podanie przez niego
błędnych danych niezbędnych do wysyłki nagrody.

§ 3. Reklamacje

1. Reklamacje związane z Promocją mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej do dnia
31.05.2022r.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz dokładny opis i powód reklamacji.
3. W przypadku reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego.
4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14

dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Uczestnik który złożył reklamację zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia listem poleconym,

nadanym w terminie 7 dni roboczych od daty jej rozpatrzenia.
6. Decyzje Organizatora w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
7. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Uczestnika swoich praw zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych
1. W związku z realizacją obowiązków informacyjnych wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie

Danych Osobowych ("RODO"), informujemy, że Organizator jest administratorem Pani/Pana danych
osobowych podanych w związku z realizacją Konkursu „Przywołujemy Wiosnę z Telegrosikiem”.

2. Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, numer telefonu, adres korespondencyjny,
adres e-mail będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczestnika w celu
umożliwienia Pani/Panu uczestnictwa w Konkursie oraz jego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia, wydania
nagród oraz rozpatrywania potencjalnych reklamacji.

3. Nie będziemy wykorzystywać powyższych danych osobowych w celach marketingu elektronicznego, chyba że
wyrażą Państwo zgodę w tym względzie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne celem wzięcia
udziału w Konkursie.

4. Mogą Państwo uzyskać informacje na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych bezpłatnie, w
dowolnym terminie i bez obowiązku podawania uzasadnienia. Przysługuje także Państwu prawo do
sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia przetwarzanych przez nas danych
osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu
skorzystania z powyższych praw lub wniesienia skargi, prosimy o kontakt pod adresem: bok@telegrosik.pl

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych oraz reklamowych mają
jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, a w
szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Promocji w siedzibie Organizatora. Na życzenie
Uczestnika Regulamin zostanie doręczony przez Organizatora w wybranej przez Uczestnika formie: na
wskazany adres e-mail lub pisemnie na wskazany adres korespondencyjny.

4. Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z Promocją mogą kontaktować się z
Organizatorem mailowo pisząc na adres konkurs@telegrosik.pl, korespondencyjnie pisząc na adres Galena
Sp. z o.o. Ul. Skierniewicka 34A/U01, 01-230 Warszawa lub telefonicznie dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta
dostępnego w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00 pod numerem telefonu 801 881 900 lub 32 270 48 89.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07.03.2021 r.



Załącznik nr 1 do regulaminu – Oświadczenie Laureata

OŚWIADCZENIE LAUREATA
Uczestnika konkursu „Przywołujemy Wiosnę z Telegrosikiem”

Prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami i przesłanie do: konkurs@telegrosik.pl w ciągu 7 dni od
otrzymania wiadomości e-mail z informacją o wygranej.

Numer PIN karty która była podana w formularzu zgłoszeniowym do konkursu:

_____________________________________________________________________

Imię i nazwisko:

_____________________________________________________________________

Adres zamieszkania (na terytorium Polski) Ulica, numer domu/mieszkania:

___________________________________________________

Kod pocztowy: __ __ - __ __ __

Miejscowość:

_______________________________________

Oświadczam, że regulamin konkursu „Przywołujemy Wiosnę z Telegrosikiem” jest mi znany oraz spełniam warunki
przewidziane w §1 pkt. 3 oraz pkt. 5 tego regulaminu.  Zostałem poinformowany, że dane osobowe są przetwarzane
przez Galena Sp. z.o.o z siedzibą ul. Skierniewicka 34A/U01, 01-230 Warszawa, w celach związanych z
przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z §4 regulaminu konkursu „Przywołujemy Wiosnę z Telegrosikiem”.

Oświadczam jednocześnie, że podane przeze mnie dane i złożone oświadczenie są prawdziwe i ponoszę wobec  Galena
Sp. z.o.o. z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

Miejscowość: ………………………………………………………… Data: …………………………………………………………

Czytelny podpis: …………………………………………………………


