Regulamin konkursu „Maj miesiącem Rieslinga z Winnicy Turnau”
§1.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Winiarnia Baniewice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Baniewicach pod adresem: Baniewice 115, 74 – 110 Banie, NIP: 858- 185-32-62, KRS
0000549353.
2. Fundatorem nagrody jest Organizator. Dane kontaktowe Organizatora:
Adres:
Baniewice 115, 71-110 Banie
Numer telefonu:
91 307 91 31
Adres e-mail:
kontakt@winnicaturnau.pl
3. Konkurs jest prowadzony na stronie https://MiesiacRieslinga.pl (zwanej dalej “Strona Konkursowa”).
§2.
Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą brać udział posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby pełnoletnie
to jest mające w chwili zgłoszenia do konkursu ukończone 18 lat, które zgłoszą swoje uczestnictwo
w konkursie poprzez Stronę Konkursową i wykonają zadanie konkursowe.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie zadania konkursowego wskazanego w §3 ust. 1 w okresie od
30.04.2021 r. do 6.06.2021 r. włącznie.
3. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 10.06.2021 r. za pośrednictwem Strony Konkursowej.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe zablokowanie Strony Konkursowej.
5. Uczestnik w celu dokonania zgłoszenia posiadać musi zainstalowaną przeglądarkę internetową oraz
połączenie do sieci Internet.
6. Zgłoszenie udziału w Konkursie możliwe jest po spełnieniu przez system teleinformatyczny Uczestnika
następujących wymagań technicznych:
1) dostęp do sprzętu elektronicznego (komputer, tablet, telefon) podłączonego do sieci publicznej (Internet),
w tym także za pomocą telefonii komórkowej,
2) posiadanie aktywnej poczty e-mail,
3) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych
(HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www, Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej
z włączoną obsługą apletów Javy, lub Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy,
lub Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Google Chrome
w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z
włączoną obsługą apletów Javy.
7. Uczestnik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
§3.
Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na:
1) zarejestrowaniu dowodu zakupu wraz z numerem potwierdzającym zakup co najmniej jednej
butelki wina Riesling z Winnicy Turnau,
2) odpowiedzi na pytanie „W jakich okolicznościach najchętniej pijesz wino z Winnicy Turnau?”
3) podaniu swoich danych kontaktowych.

2. Zakup, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) dokonany powinien być w okresie od 30.04.2021 r. do
31.05.2021 r. włącznie.
3. Wykonanie określonego w ust. 1 zadania konkursowego następować będzie poprzez formularz
umieszczony na Stronie Konkursowej.
4. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu dowolną ilość odpowiedzi, o której mowa w
ust. 1 pkt 2) (dalej „Odpowiedź konkursowa”), przy czym do każdego dowodu zakupu zgłoszona
może zostać jedna Odpowiedź konkursowa.
4a. Odpowiedź konkursowa wykorzystana zostanie przez Organizatora do celów
marketingowych.
5. Jednemu uczestnikowi przyznana może zostać nie więcej niż jedna nagroda.
6. Uczestnik konkursu powinien zachować dowód zakupu do weryfikacji na prośbę Organizatora.
7. W konkursie nagrodzonych zostanie 11 osób, w tym 1 zwycięzca konkursu oraz 10 zdobywców
drugiej nagrody.
8. Komisja konkursowa powołana zostanie przez Organizatora i składać się będzie z trzech osób. Komisja
wybierze propozycje najlepszej Odpowiedzi konkursowej kierując się kryterium kreatywności i wartości
marketingowej, a autor najlepszej Odpowiedzi konkursowej zostanie zwycięzcą konkursu.
9. Autorzy dziesięciu kolejnych najatrakcyjniejszych Odpowiedzi konkursowych zdobędą drugą nagrodę.
10. Osoby wskazane w ust. 7 (dalej „Laureaci”) zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagród
za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na wskazany przez siebie adres e-mail.
11. Laureaci zobowiązani są do wysłania na prośbę Organizatora wiadomości email zawierającej skan/zdjęcie
dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury) potwierdzającego zakup wina Riesling z Winnicy Turnau
w okresie trwania konkursu. Na prośbę Organizatora Laureaci zobowiązani są do podania także wszelkich
danych kontaktowych nieujętych w formularzu kontaktowym, a niezbędnych do nagrodzenia w Konkursie tj.
Imienia i Nazwiska oraz adresu. Dowód zakupu oraz informacje, o którym mowa w niniejszym ustępie
wysłane zostaną na adres email Organizatora w terminie tygodnia od otrzymania prośby od Organizatora, z
adresu wskazanego przez Uczestnika w formularzu kontaktowym na Stronie Konkursowej. W przypadku
braku wysłania dowodu zakupu lub niezbędnych informacji w ww. terminie, nagroda przepada na rzecz
Organizatora.
§4.
Nagroda
1. Zwycięzca konkursu nagrodzony zostanie biletem dla dwóch osób na wybrany przez Zwycięzcę koncert w
Winnicy Turnau wraz z noclegiem dla dwóch osób w Domu Gościnnym Winnicy Turnau.
2. Zdobywcy drugiej nagrody nagrodzeni zostaną butelką wina Riesling 2019 z Winnicy Turnau z podpisami
Zbigniewa, Jacka i Grzegorza Turnauów.
3. Zwycięzca ma prawo skorzystać z nagrody w terminie do 30.06.2022 r. włącznie, uprzednio kontaktując się z
Organizatorem korzystając z danych kontaktowych wskazanych w §1. W przypadku braku kontaktu z
Organizatorem przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, nagroda przepada na rzecz
Organizatora. W przypadku braku możliwości skorzystania z nagrody w terminie wskazanym w niniejszym
ustępie z przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym w szczególności ze względu ograniczenia prawne
związane z sytuacją epidemiologiczną, termin skorzystania z nagrody zostanie uzgodniony wspólnie przez
zwycięzcę wraz z Organizatorem, po ustaniu wspomnianych przeszkód.
4. Drugie nagrody odebrane mogą zostać w siedzibie Organizatora pod adresem: Baniewice 115, 74 – 110
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od otrzymania informacji o której mowa w §3 ust. 11. W przypadku braku wskazania sposobu odbioru
nagrody, nagroda przepada na rzecz Organizatora. Organizator ma prawo podać imię Zwycięzcy na Stronie
Konkursowej, a także na kontach społecznościowych Organizatora.
5. Organizator ma prawo wykorzystać Odpowiedzi konkursowe Laureatów konkursu wraz z ich imionami w
swoich materiałach promocyjnych, w tym przede wszystkim w mediach społecznościowych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po
stronie Laureata, w tym w szczególności brak możliwości doręczenia nagrody pod wskazanym przez Laureata
adresem. W takim przypadku nagroda przepada na rzecz Organizatora.
7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, dany Uczestnik może zostać
wykluczony z Konkursu.
8. Nagroda nie może zostać zamieniona na równowartość pieniężną lub przedmioty innego rodzaju.
9. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na
osobę trzecią.
10. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu
nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
§5.
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w
czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od wskazanego w §2 ust. 3
dnia ogłoszenia wyników konkursu.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie zostanie rozpatrzona.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i
uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z
dopiskiem „Maj miesiącem Rieslinga z Winnicy Turnau”.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§6.
Prawa autorskie
1. Z chwilą zgłoszenia Odpowiedzi konkursowej w konkursie w sposób wskazany w §3 ust.1 autorskie prawa
majątkowe do zaproponowanej przez Uczestnika Odpowiedzi konkursowej przechodzą na Organizatora
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na poniższych polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Odpowiedź konkursową utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi konkursowej w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.
4) wykorzystywanie w działalności gospodarczej Organizatora jako opis lub nazwa produkowanych lub
oferowanych przez Organizatora produktów,
5) wykorzystywanie do celów marketingowych, promocyjnych, reklamowych, sponsoringu, a także do
oznaczenia, opisywania lub identyfikacji usług oraz innych przejawów działalności Organizatora.

2. Z chwilą zgłoszenia Odpowiedzi konkursowej w konkursie Organizator nabywa również prawo do
wykonywania praw zależnych tj. rozporządzania i korzystania z opracowania Odpowiedzi konkursowej w
ramach pól eksploatacji wskazanych w ust. 1.
3. Organizator ma prawo zbywania autorskich praw majątkowych do Odpowiedzi konkursowej na rzecz
podmiotów trzecich na dowolnej podstawie prawnej.
4. Organizator ma prawo do zarejestrowania na swoją rzecz zaproponowanej przez Uczestnika Odpowiedzi
konkursowej jako znaku towarowego.
5. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich do Odpowiedzi konkursowej i
upoważnia do wykonywania tych praw w jego imieniu Organizatora, jego następców prawnych,
licencjobiorców oraz podmioty, na które Organizator przeniesie prawa do Odpowiedzi konkursowej.
6. Przesyłając Odpowiedź konkursową Uczestnik oświadcza i potwierdza, że przysługują mu wyłączne i niczym
nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanej Odpowiedzi konkursowej. W przypadku,
gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni z odpowiedzialności
Organizatora oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób
trzecich.
§7.
Postanowienia końcowe
1. Konkurs podlega prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się
przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo
dla siedziby Organizatora.
3. Pełna treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania oraz jego odwołania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Stronie Konkursowej. Odwołanie Konkursu jest bezskuteczne
w stosunku do tych Uczestników, którzy przez odwołaniem wykonali zadanie konkursowe.

