
 

 

Regulamin Konkursu „KUP I WYGRAJ Z AVIKO” 

 

 

§1. ZASADY OGÓLNE 

 

1.1. Konkurs, którego zasady określa niniejszy regulamin, będzie prowadzony pod nazwą „KUP I 

WYGRAJ Z AVIKO” na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Konkurs”).  

 

1.2. Organizatorem Konkursu i podmiotem przetwarzającym dane osobowe uczestników jest  

Aviko B.V. z siedzibą w Holandii, Dr. A. Ariensstraat 28, 7221 CD Steenderen, zarejestrowaną w 

rejestrze Izby Handlowej Centralnego Gelderlandu w Arnhem (Kamer van Koophandel voor 

Centraal Gelderland te Arnhem) pod numerem 08027672, której nadano numer identyfikacyjny NIP 

PL 204-00-00-958, a która jest inicjatorem konkursu. 

 

1.3 Aviko B.V. z siedzibą w Holandii, Dr. A. Ariensstraat 28, 7221 CD Steenderen, zarejestrowaną w 

rejestrze Izby Handlowej Centralnego Gelderlandu w Arnhem (Kamer van Koophandel voor 

Centraal Gelderland te Arnhem) pod numerem 08027672, której nadano numer identyfikacyjny NIP 

PL 204-00- 00-958 jest również Administratorem danych osobowych uczestników. 

 

1.4. Sponsorem nagród w Konkursie jest Aviko B.V. z siedzibą w Holandii, Dr. A. Ariensstraat 28, 7221 

CD Steenderen, zarejestrowaną w rejestrze Izby Handlowej Centralnego Gelderlandu w Arnhem 

(Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland te Arnhem) pod numerem 08027672, której 

nadano numer identyfikacyjny NIP PL 204-00-00-958. 

1.5. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy z firmą „Grupa 

Chorten” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łyskach, ul. Usługowa 2, 16-070 

Łyski (dalej „Grupa Chorten”) 

 

1.6. Konkurs dotyczy produktów detalicznych z oferty marki Aviko takich jak: AVIKO CHURROS 300g, 

AVIKO NOISETTES 600g, AVIKO ORIGINAL 750g oraz AVIKO ZIG ZAG 750g (dalej „Produkty”) 

dostępnych w sprzedaży w ramach współpracy z Grupą Chorten.  

 

1.7. Konkurs trwa wyłącznie w trakcie trwania akcji promocyjno-sprzedażowej Grupy Chorten(dalej 

„Targi Grupy Chorten”), która rozpoczyna się w dniu 25 października 2021 r. , a kończy w dniu 27 

października 2021 r. 

 

1.8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Grupy Chorten ani podmiotów 

powiązanych oraz firm współpracujących przy organizacji Konkursu ani członkowie najbliższej 

rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia.  

 

1.9. W czasie trwania Konkursu treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na ………………….. 

  

1.10 Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, 

której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 847 ze zm.).  

 

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

 

2.1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień Regulaminu.  

 

2.2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba prawna, prowadząca działalność handlową 

zrzeszoną w ramach Grupy Chorten.  

 

2.3. Osoba biorąca poprzez udział w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzania danych 

osobowych zawartych w zgłoszeniu konkursowym, zgodnie z zapisami zawartymi w § 8. 

 



 

 

§ 3. ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

 

3.1. Uczestnicy mają za zadanie dokonywać w czasie trwania Targów Grupy Chorten zamówień 

wskazanych w pkt. 1.6. Produktów Organizatora Konkursu. 

 

3.2. Uczestnicy mogą złożyć jedno lub wiele zamówień, które zostaną z sobą zsumowane, jednak 

zamówienia muszą być złożone w trakcie trwania Targów Grupy Chorten.  

 

3.3 Laureaci konkursu będą wyłonieni w dwóch kategoriach:  

I. Najwyższego łącznego zamówienia wszystkich Produktów Organizatora wskazanych w pkt. 1.6. 

(kolejno od najwyższego zamówienia miejsca 1 do 3)  

II. Najwyższego łącznego zamówienia Produktu CHURROS 300g (miejsce 4) 

 

3.4. Łącznie w konkursie Organizator przewiduje przekazać 4 nagrody dla laureatów konkursu. 

Nagrodami w konkursie za zajęcie poszczególnych miejsc są: 

- 1 miejsce – Frytkownica beztłuszczowa PHILIPS Ovi XL HD9260/90 Air Fryer 

- 2 miejsce - Blender BRAUN MQ3145 Aperitive 

- 3 miejsce - Ekspres TCHIBO Cafissimo Easy Czarny + 60 kapsułek kawy Tchibo  

- 4 miejsce - Ekspres TCHIBO Cafissimo Easy Czarny + 60 kapsułek kawy Tchibo  

 

3.5 Jeden uczestnik może otrzymać w konkursie wyłącznie jedną nagrodę. W przypadku, gdy jeden 

uczestnik wygra w obu kategoriach konkursowych, musi dokonać wyboru jednej nagród.  

 

3.11. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z laureatami konkursu w celu 

umówienia przekazania nagrody. 

 

 

§ 5. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU  

 

5.1. Organem sprawującym nadzór nad prawidłowym przyznaniem nagród uczestnikom Konkursu, 

o których mowa w pkt. 3.4, będzie Komisja powołane przez Organizatora.  

 

5.2. Komisja składa się z 3 (trzech) członków. W skład Komisji wchodzi dwóch przedstawicieli 

Organizatora oraz jeden przedstawiciel Grupy Chorten.  

 

 

§ 6. SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW  

 

6.1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi poprzez ………………………………… do dnia 

……………………. 2021  

 

6.2. Osoba przystępująca do Konkursu i akceptująca jego Regulamin wyraża zgodę na publikację 

przez organizatora informacji o zwycięzcach Konkursu, w tym zdjęcia z przekazania nagrody przez 

przedstawiciela Organizatora, o którym mowa poniżej.  

 

 

§ 7. WYDANIE NAGRÓD  

 

7.1. Nagrody w Konkursie zostaną wydane Uczestnikom nagrodzonym osobiście przez 

przedstawiciela Organizatora 

 

7.2. Nagrody zostaną przekazane w dogodnym terminie ustalonym pomiędzy przedstawicielem 

Organizatora a poszczególnymi laureatami, jednak nie później niż do 30 dni po zakończeniu 

konkursu.  

 

 

 

 

 



 

 

 

§ 8. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO  

 

8.1. Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy kierować 

pod adres e-mail: kontakt@aviko.pl w trakcie trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 5 

(słownie: pięciu) dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu  

 

10.2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu.  

 

10.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak 

również dokładny opis i powód reklamacji. 

 

 10.4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 5 (słownie: 

pięciu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.  

 

10.5. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora w sprawie reklamacji drogą 

elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail.  

 

10.6. Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje 

możliwość dochodzenia swoich roszczeń w postępowaniu sądowym według przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa.  

 

10.7. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w pkt 8.1 nie 

będą rozpatrywane.  

 

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

11.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium RP. 

 

 11.2. Niniejszy regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

…………… 

 

11.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie Uczestnika 

Konkursu, które uniemożliwiają dostarczenie nagrody, to jest odmowę odbioru nagrody, lub nie 

podanie prawdziwych danych koniecznych celem doręczenia nagrody.  

 

11.4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie (np. przedłużenia 

czasu trwania Konkursu, zwiększenia puli nagród), o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków 

uczestnictwa w Konkursie dla dotychczasowych Uczestników.  

 

11.5. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 


