Regulamin Konkursu „Ósme urodziny Emmy”
DEFINICJE
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
Konkurs – oznacza konkurs o nazwie „Ósme urodziny Emmy”, którego zasady opisuje niniejszy
Regulamin.
Regulamin - niniejszy regulamin konkursu.
Nagroda– oznacza jedną z nagród w postaci:
- 2x Hulajnoga elektryczna Xiaomi Mi 3 Czarna o wartości 2289,99 zł,
- 2x Telewizor LG 55UP75003LF o wartości 1980 zł,
- 2x Pralka Samsung WW70TA026AT EcoBubble o wartości 1799 zł,
- 2x Lodówka LG GBB71PZDMN 186cm Srebrna o wartości 2299,99 zł,
- 2x Skrzynia z nagrodami Faktoria win o wartości 600 zł,
- Ekspres do kawy De longhi ECAM23.260.B EX:4 o wartości 1699 zł,
- Wypiekacz do chleba Tefal PF210138 o wartości 429 zł,
- Toster Tefal TT410D38 o wartości 169zł,
- Blender Bosch Ergomixx style 800 W o wartości 159 zł,
- 2x Monitor Gamingowy do komputera Fujitsu B24W-7 LED o wartości 1299 zł,
- Mikrofalówka Whirpool MWP201 SB o wartości 329 zł,
- 2x Komplet Garnków Dajar Berry o wartości 300 zł,
- Komplet obiadowy Ambition Fala o wartości 475 zł,
- Lodówka AMICA FK2415.3U 152cm Biała wypełniona sokami firmy Oryginalny Sok- komplet o
wartości 1500 zł,
Czas Trwania Konkursu – oznacza okres od dnia 08.08.2022r., godz. 0:00:00 (CET – Czas
Środkowoeuropejski) do dnia 04.09.2022r. godz. 23:59:59 (CET) .
Dzień Konkursu, Dzień Konkursowy – oznacza każdy dzień w Czasie Trwania Konkursu od godz.
0:00:00 (CET) do godz. 23:59:59 (CET).
Uczestnik – to każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkała na terenie Polski, która dokonując Zgłoszenia, wyraża tym samym chęć udziału w
konkursie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
Laureat – to Uczestnik, któremu została przyznana nagroda zgodnie z zasadami opisanymi w
niniejszym Regulaminie.
Dowód zakupu - paragon (lub faktura) dokumentujący zakup towarów.
Strona Konkursowa, Strona WWW – strona internetowa pod adresem www.matejka.pl, na której
opisane są zasady Konkursu.

Platforma internetowa – platforma, umieszczona na stronie internetowej www.matejka.pl
1. Organizator, czas trwania i miejsce Konkursu
1.1. Organizatorem Konkursu „Ósme urodziny Emmy” zwanego dalej Konkursem i
przyrzekającym nagrody, są sklepy:

Podmiot

Adres sklepu

NIP

Matejka Joachim Przelotowa 19
45-661 Opole
Matejka Joachim Przelotowa 19
45-661 Opole

Supermarket Piotrkowska Piotrowska 2a, 45-304 Opole
Supermarket Popiełuszki Księdza Jerzego Popiełuszki
7, 46-020 Opole

NIP 7540022925

Emma Market Matejka Spółka
Jawna Przelotowa 19 45-661
Opole
Emma Market Matejka Spółka
Jawna Przelotowa 19 45-661
Opole
Emma Market Matejka Spółka
Jawna Przelotowa 19 45-661
Opole
Emma Market Matejka Spółka
Jawna Przelotowa 19 45-661
Opole

Supermarket Izbicko Powstańców Śląskich 26, 47180 Izbicko
Supermarket Łubniany Opolska 67, 46-024 Łubniany

NIP 7543121757

Supermarket 1 Maja - 1 Maja
8, 45-069 Opole

NIP 7543121757

Supermarket Dobrzeń Wielki
- Namysłowska 13, 46-081
Dobrzeń Wielki

NIP 7543121757

Emma Market Matejka Spółka
Jawna Przelotowa 19 45-661
Opole
Emma Market Matejka Spółka
Jawna Przelotowa 19 45-661
Opole
Emma Market Matejka Spółka
Jawna Przelotowa 19 45-661
Opole
Emma Market Matejka Spółka
Jawna Przelotowa 19 45-661
Opole
Emma Market Matejka Spółka
Jawna Przelotowa 19 45-661
Opole
Emma Market Matejka Spółka
Jawna Przelotowa 19 45-661
Opole

Supermarket Chmielowicka
46 45-758 Opole

NIP 7543121757

Supermarket Otmęt, Osiedle
XXX-lecia 20b, 47-303
Krapkowice
Supermarket Częstochowska
117, 46-040 Grodziec

NIP 7543121757

Supermarket Porcelanowa 15
49-130 Tułowice

NIP 7543121757

Supermarket Stradunia
Opolska 29
47-341
Supermarket Strzelecka 44,
45-525 Opole

NIP 7543121757

Matejka Joachim Matejka
Damian Spółka Jawna Oleska
19 45-052 Opole

Supermarket Oleska- Oleska
19 45-052 Opole

NIP 7542375533

NIP 7540022925

NIP 7543121757

NIP 7543121757

NIP 7543121757

działające w ramach firm:
-Emma Market Matejka Spółka Jawna z siedzibą w Opolu, ul. Przelotowa 19, 45-661 Opole,
-Matejka Joachim z siedzibą w Opolu, ul. Przelotowa 19, 45-661 Opole,
- Matejka Joachim Matejka Damian Matejka Spółka Jawna z siedzibą w Opolu, ul. Oleska
19, 45-052 Opole
1.2. Konkurs zaczyna się w dniu 08.08.2022 roku a kończy się w dniu 04.09.2022 roku.
2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
2.1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być pełnoletni klient sklepu,
prowadzonego przez Organizatora Konkursu z pominięciem osób wymienionych w pkt. 2.2
niniejszego Regulaminu. Uczestnik ten zamieszkuje na terenie Polski.
2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora (pracownicy danego
sklepu), członkowie Komisji Konkursowej i członkowie najbliższych rodzin pracowników.
Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice,
rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego
regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba
współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy
o dzieło, umowy zlecenia).
2.3. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego
Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak
również potwierdza, że spełnia warunki opisane w punktach 2.1 i 2.2.
2.4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
3. Zasady Konkursu
3.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
- dokonanie zakupów w okresie trwania Konkursu za minimum 200 złotych brutto (z
wyjątkiem towarów: napoje alkohole, wyroby tytoniowe, doładowania telefonów, opłacanie
rachunków),
- wysłanie zgłoszenia konkursowego zawierającego numer paragonu i
hasło: lubię robić zakupy w Emmie bo... (z własnym uzasadnieniem), pod numer telefonu:
+48799448358

- zachowanie paragonu do momentu rozstrzygnięcia konkursu.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników
4.1. Do rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową, która dokona
wyboru najbardziej kreatywnych i ciekawych haseł.
4.2. W skład Komisji Konkursowej wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora Konkursu
Ogłoszenie wyników nastąpi, po zakończeniu konkursu. Laureat dowie się o wygranej
telefonicznie.

4.3. Nagrody będą wydawane do 14 dni od momentu wyboru losu przez Komisję
Konkursową.
5. Nagrody
5.1. Pula nagród w Konkursie to:
- 2x Hulajnoga elektryczna Xiaomi Mi 3 Czarna o wartości 2289,99 zł,
- 2x Telewizor LG 55UP75003LF o wartości 1980 zł,
- 2x Pralka Samsung WW70TA026AT EcoBubble o wartości 1799 zł,
- 2x Lodówka LG GBB71PZDMN 186cm Srebrna o wartości 2299,99 zł,
- 2x Skrzynia z nagrodami Faktoria win o wartości 600 zł,
- Ekspres do kawy De longhi ECAM23.260.B EX:4 o wartości 1699 zł,
- Wypiekacz do chleba Tefal PF210138 o wartości 429 zł,
- Toster Tefal TT410D38 o wartości 169zł,
- Blender Bosch Ergomixx style 800 W o wartości 159 zł,
- 2x Monitor Gamingowy do komputera Fujitsu B24W-7 LED o wartości 1299 zł,
- Mikrofalówka Whirpool MWP201 SB o wartości 329 zł,
- 2x Komplet Garnków Dajar Berry o wartości 300 zł,
- Komplet obiadowy Ambition Fala o wartości 475 zł,
- Lodówka AMICA FK2415.3U 152cm Biała wypełniona sokami firmy Oryginalny Sok- komplet o
wartości 1500 zł,
5.2. Organizator informuje, że ani na nim ani na zdobywcy nagrody nie ciąży obowiązek
odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, (zgodnie z Ustawą o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U.2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.
art. 30.1.2).
5.3. Nagrody, o których mowa w pkt. 5.1. niniejszego Regulaminu będzie można odebrać
bezpośrednio w sklepie biorącym udział w konkursie w godzinach otwarcia sklepu w terminie
nieprzekraczalnym do dnia 24 września 2022 roku. Nagrody zostaną wydane Laureatom po
wypełnieniu Protokołu Odebrania Nagrody, w którym dane kontaktowe będą zgodne z
podanymi na dowodzie zakupu przekazanym do Konkursu. Podstawą do przekazania Nagrody
będzie protokół przekazania nagrody podpisany przez Laureata.
5.4. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie podanym w pkt. 5.3. niniejszego
Regulaminu nagroda ta przepada.
5.5. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani do przeniesienia prawa do
uzyskania nagrody na osoby trzecie.
5.6. Uczestnik Konkursu identyfikowany przez numer telefonu, z którego dokonał zgłoszenia
może wygrać tylko jedną nagrodę.

5.7. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie do 7 dni po wyborze
szczęśliwego dowodu zakupu.
5.8. Organizator podejmie dwie próby kontaktu telefonicznego z Laureatem nagrody.
5.9. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nie odebranie połączenia
przez co najmniej 6 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości nawiązania
połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat
telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki). W przypadku
nieudanej próby zrealizowania pierwszego połączenia z Laureatem nagrody, Organizator
podejmie kolejną próbę.
5.10. W przypadku dwóch nieudanych prób zrealizowania połączenia z Laureatem nagrody,
traci on prawo do nagrody.
6. Zasady postępowania reklamacyjnego
6.1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności listem poleconym, pod adres: Emma Market Matejka Spółka Jawna ul.
Przelotowa 19, 45-661 Opole, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia promocji
(liczy się data stempla pocztowego). Reklamacje spóźnione nie będą rozpatrywane.
Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji,
a przekazywanie informacji zainteresowanemu nastąpi listem poleconym w terminie 14
(czternastu) dni od daty powzięcia decyzji.
6.2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer
telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
6.3. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej nie jest obowiązkowe.
7. Postanowienia końcowe
7.1. Zakończenie Konkursu nastąpi w dniem wręczenia Nagrody lub z upływem terminu
podanego w pkt 5.3.
7.2. Warunki Konkursu określone są w niniejszym Regulaminie. Regulamin Konkursu
dostępny będzie na www.matejka.pl. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w
materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
7.3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i jest równoznaczny z akceptacją wszystkich
postanowień niniejszego Regulaminu
7.4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z
Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją nagród, prowadzeniem sprawozdawczości
finansowej, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
7.5. Uczestnicy mają prawo dostępu do ich danych osobowych, jak również żądania ich
poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród. Po przeprowadzeniu oraz
prawidłowym zakończeniu Konkursu, w tym procesu obsługi reklamacji, Organizator dokona
całkowitego i trwałego zniszczenia pozyskanych danych sporządzając z tej czynności stosowny
protokół.

7.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagród z
przyczyn leżących po stronie Uczestników.
7.7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Konkursem będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny
ORGANIZATOR

Załącznik nr 1 – Treść Kuponu Konkursowego
1. ……………………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko adres
zamieszkania, nr telefonu )
2. Oświadczam, że jestem pełnoletni i mam ukończone 18 lat.
3. Administratorem danych osobowych jest Emma Market Matejka Spółka Jawna z siedzibą w Opolu
(45-661) przy ul. Przelotowej 19, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:
0000771077, NIP: 7543121757, REGON: 364754122

Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia Konkursu „Ósme urodziny
Emmy”, a następnie w celu ochrony przed roszczeniami. Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych i ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu. Okres przechowywania
danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub
obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Przysługuje Pani / Panu również prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie
członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejscu pracy lub miejscu popełnienia domniemanego
naruszenia.
Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w
konkursie.
W związku z tym, że podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych po zakończeniu Konkursu
będzie przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, będzie Pani / Panu przysługiwać
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejscu pracy lub
miejscu popełnienia domniemanego naruszenia. 4. Potwierdzam dane wskazane w pkt 1 i 2 oraz
oświadczam, że wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami przez Administratora danych określonego w pkt 3 w zakresie i na
zasadach określonych w pkt 3 oraz, że zapoznałem się z regulaminem konkursu „Ósme urodziny
Emmy” i akceptuję jego treść.
……………………….…………………………..
(data i czytelny podpis uczestnika konkursu „Ósme urodziny Emmy”)

