Wygrywaj z produktami FC Barcelona!
W okresie 1.4. – 30.6. 2018r. kup wybrane wino lub wino musujące FC Barcelona
w sklepach Tesco i wygraj 2x wycieczkę do Barcelony, 2x pralkę BEKO i wiele
innych wartościowych nagród.
Regulamin promocji:
• Dokonaj zakupu co najmniej 2 win lub win musujących FC Barcelona
w okresie od 1. kwietnia do 30. czerwca 2018r.
• Promocja dotyczy win i win musujących sprzedawanych w sieci Tesco.:
Wino FC Barcelona Cabernet Sauvignon, czerwone wino, wytrawne 0,75l,
Wino FC Barcelona Muscatel, białe wino, półsłodkie 0,75l,
Wino FC Barcelona Tokaji Furmint, białe wino, wytrawne 0,75l,
Wino musujące FC Barcelona, słodkie 0,75l,
Wino musujące FC Barcelona, wytrawne 0,75l,
• Rejestracja w konkursie można dokonać na 2 sposoby:
a) Wyślij SMS na numer 4321 o treści
FCBARCELONAspacjaDATAZAKUPUspacjaNUMERRACHUNKUspacjaODPOWIEDZNAPYTANIEKONK
URSOWE
do 30. czerwca 2018r. Przykład: FCBARCELONA 010418 123456 987654
(tzn. zakup był dokonany 1.4.2018r. a numer rachunku to 123456 odpowiedz 987654).
b) Zarejestruj się przy użyciu strony internetowej: www.fcbarcelonawine.pl
(ta metoda jest wygodniejsza przy rejestracji kilku rachunków naraz)
• W celu wzięcia udziału w konkursie należy prawidłowo wypełnić dane w formularzu
rejestracyjnym (lub poprawnie wyslać SMS rejestracyjny) i poprawnie odpowiedzieć na pytanie
konkursowe:
Ile kibiców odwiedziło mecze piłki nożnej FC Barcelona na Camp Nou w roku 2017?
Autor prawidłowej odpowiedzi lub najbliższej prawidłowej odpowiedzi wygrywa wycieczke do
Barcelony i następne najbliższe odpowiedzi wygrają nagrody według listy poniżej.
• Po zakończeniu konkursu 37 uczestników z najbliższą prawidłową odpowiedzi wygra:
- 2x wycieczka do Barcelony na 2 noce w minimalnie 3* hotelu (bilet lotniczy, noclegi, niespodzianka)
- 2x pralka BEKO WTV-6632 B0
- 5x maszynka do golenia Gillette Proglide styler 1 szt
- 5x piłka FC Barcelona Home matt
- 5x puzle 3D Nanostad
- 6 x wino FC Barcelona Cabernet Sauvignon
- 6 x wino musujące FC Barcelona słodkie
- 6 x dziecięce wino musujące FC Barcelona jabłko
Dodatkowo następnych 24 uczestników z następną najbliższą prawidłową odpowiedzi każdego
tygodnia konkursu wygra butelkę wina FC Barcelona Muskotály 0,75l.
• Zachowanie rachunku z kasy w celu ewentualnej weryfikacji.
• Liczba zarejestrowanych rachunków jest nieograniczona. Każdy SMS i rejestracja online musi jednak
odnosić się do konkretnego rachunku za zakup min. 2 z wyżej wymienionych konkursowych
produktów FC Barcelona. Każdy z rachunków można zarejestrować tylko jeden raz.

• W przypadku wielokrotnej rejestracji przez Uczestnika lub Uczestników tego samego rachunku lub
paragonu, uprawnionym do udziału w konkursie będzie tylko jedna osoba, która zarejestrowała się
jako pierwsza.
• Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody z regulaminem akcji promocyjnej i oznacza
zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
• Pytania dotyczące konkursu należy kierować na email barcelonawine@foxhunter.pl .
• Koszt wiadomości sms wysyłanej na nr 4321 jest równy kosztowi standardowej wiadomości
wysyłanej wewnątrz sieci Twojego operatora. Usługę dostarcza ComVision Sp. z o.o.
Kompletny regulamin konkursu znajdziesz na www.fcbarcelonawine.pl .

Regulamin i warunki akcji promocyjnej „Wygraj z
produktami FC Barcelona“
Celem tego dokumentu jest kompletna i zrozumiała zmiana regulaminu akcji promocyjnej „Wygraj z
produktem FC Barcelona“ (dalej jak „Akcja promocyjna“). Regulamin ten może zostać zmieniony
wyłącznie w formie dodatku do tego dokumentu.

1. ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI PROMOCYJNEJ:
Organizatorem akcji promocyjnej jest firma handlowa Pannon Food Slovakia s. r. o., z siedzibą w
Esterházyovcov 32/3192, Galanta 924 01, REGON: 35881658, zarejestrowana w Sądzie Okręgowym
w Trnawie (dalej jako „Organizator”).
Koordynatorem akcji promocyjnej jest firma Fox Hunter, sp. z o.o. z siedzibą w ul. Bartycka 22b/21a,
00-716 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowana pod numerem KRS 0000479288
(dalej jako „Koordynator“).
Od strony technicznej konkurs na terenie Polski zapewnia firma ComVision Sp. z o.o., z siedzibą w ul.
Toszecka 101, 44-100 Gliwice NIP: 969-156-67-36, REGON: 241520885, KRS: 0000350201
zarejestrowana w Sądzie rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS.

2. TERMIN I MIEJSCE OBOWIĄZYWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ:
Akcja promocyjna przebiega w terminie od 1. kwietnia 2018 od godziny 00.00. do 30. czerwca 2018 do
godziny 24:00 (dalej jako „czas obowiązywania akcji promocyjnej“) na terenie Polski (dalej jako
„miejsce obowiązywania akcji promocyjnej“) w sieci handlowej Tesco. Akcja obowiązuje wyłącznie w
sprzedaży w sklepach stacjonarnych i nie dotyczy sprzedaży przez internet.

3. UCZESTNIK AKCJI PROMOCYJNEJ
Uczestnikiem akcji promocyjnej może zostać wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyla 18 lat (osoby
młodsze niż 18 lat mogą uczestniczyć w akcji promocyjnej wyłącznie za zgodą swego opiekuna
prawnego, dalej jako „Uczestnik“).

4. PRODUKTY I NAGRODY WŁĄCZONE W AKCJĘ PROMOCYJNĄ:
Uczestnik, który zakupi co najmniej 2 butelki wina lub wina musującego z poniższego zestawienia
konkursowych produktów FC Barcelona (dalej jako „Produkty”), może uczestniczyć w akcji
promocyjnej z nagrodami.
Produkty konkursowe:
- Wino FC Barcelona Cabernet Sauvignon, czerwone wino, wytrawne 0,75l,
- Wino FC Barcelona Muscatel, białe wino, półsłodkie 0,75l,
- Wino FC Barcelona Tokaji Furmint, białe wino, wytrawne 0,75l,
- Wino musujące FC Barcelona, słodkie 0,75l,
- Wino musujące FC Barcelona, wytrawne 0,75l,
Za nagrody przyjmuje się:
- 2x wycieczka do Barcelony na 2 noce w minimalnie 3* hotelu (bilet lotniczy, zakwaterowanie z
niespodzianką)
- 2x pralka BEKO WTV-6632 B0
- 5x maszynka do golenia Gillette Proglide styler 1 szt.
- 5x piłka FC Barcelona Home matt

- 5x puzzle 3D Nanostad
- 6 x wino FC Barcelona Cabernet Sauvignon
- 6 x wino musujące FC Barcelona słodkie
- 6 x dziecięce wino musujące FC Barcelona jabłko
- 24x wino FC Barcelona Muskotály, 0,75l

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ I
WYZNACZENIE ZWYCIĘZCÓW
5.1. Warunkiem uczestnictwa w akcji promocyjnej jest zakup 2 sztuk produktów FC Barcelona.
5.2. Uczestnik dokona zakupu w okresie od 1. kwietnia 2018 od godziny 00.00. do 30. czerwca 2018
do godziny 24:00. Do akcji promocyjnej nie można zgłosić produktów zakupionych przed
rozpoczęciem akcji promocyjnej.
5.3. Warunki zgłoszenia się do akcji promocyjnej:
a) wysłanie SMS na numer 4321 o treści:

FCBARCELONAspacjaDATAZAKUPUspacjaNUMERRACHUNKUspacjaODPOWIEDZNAPYTANIEKONKU
RSOWE do 30. czerwca 2018r. Przykład: FCBARCELONA 010418 123456 987654
(tzn. zakup był dokonany 1.4.2018 r., numer rachunku to 123456 i odpowiedz na pytanie konkursowe
987654).
- Zachowanie rachunku kasowego/rachunków kasowych do kontroli w przypadku wygranej.
- Wysyłanie konkursowego SMS należy przeprowadzić w okresie od początku trwania akcji
promocyjnej do 30. czerwca 2018.
Koszt wiadomości sms wysyłanej na nr 4321 jest równy kosztowi standardowej wiadomości wysyłanej
wewnątrz sieci Twojego operatora.
b) rejestracja na stronie: www.fcbarcelonawine.pl
- wypełnienie wszystkich pól obowiązkowych, włącznie z wgraniem rachunku kasowego,
- zachowanie rachunku kasowego do kontroli w przypadku wygranej.
Rejestracji należy dokonać w okresie od początku trwania akcji promocyjnej do 30. czerwca 2018r.
Po zakończeniu konkursu 37 uczestników z najbliższą prawidłową odpowiedzi wygra:

- 2x wycieczka do Barcelony na 2 noce w minimalnie 3* hotelu
- 2x pralka BEKO WTV-6632 B0
- 5x maszynka do golenia Gillette Proglide styler 1 szt.
- 5x piłka FC Barcelona Home matt
- 5x puzzle 3D Nanostad
- 6 x wino FC Barcelona Cabernet Sauvignon
- 6 x wino musujące FC Barcelona słodkie
- 6 x dziecięce wino musujące FC Barcelona jabłko
Dodatkowo następnych 24 uczestników z następną najbliżsą prawidłową odpowiedzi każdego
tygodnia konkursu wygra butelkę wina FC Barcelona Muskotály 0,75l.
5.4.Do akcji promocyjnej z jednym rachunkem można dołączyć tylko jeden raz. W przypadku
wielokrotnej rejestracji będzie uznana wyłącznie ta pierwsza bez względu na liczbę zakupionych
produktów na jednym paragonie. Liczba SMS czy rejestracji online nie jest ograniczona. Każdej
rejestracji musi być jednak przypisany własny paragon zakupu produktu konkursowego FC
Barcelona..

5.5. Zwycięzcy będą bezpośrednio po wylosowaniu kontaktowani telefonicznie bądź emailowo, aby
uzgodnić z nimi termin i sposób przekazania nagrody. Nagrody będą przekazane/przesłane
zwycięzcom po skontrolowaniu prawa do nagrody do 60 dni od zakończenia akcji promocyjnej.
5.6. Do akcji promocyjnej nie będą włączone rejestracje przesłane poza okresem trwania akcji
promocyjnej czy rejestracje o nieprawidłowej treści bądź w inny sposób niespełniające warunków tej
akcji. Organizator akcji promocyjnej zastrzega sobie prawo finalnej weryfikacji przesłanych rejestracji.
Uczestnik akcji promocyjnej powinien zachować oryginał paragonu o zakupie w celu weryfikacji
zakupu. Jeśli pomimo wezwania uczestnika przez organizatora do okazania paragonu/paragonów o
zapłaceniu za produkty spełniające warunki tego regulaminu ten ich nie okaże, uczestnik będzie z
akcji promocyjnej wyłączony.
5.7. Organizator nie odpowiada za błędy przy rejestracji, utratę lub uszkodzenie paragonów, ani za
niedoręczenie nagród.
5.8. Odpowiedzialność za wyniki konkursu, ogłoszenie laureatów i wysyłanie nagród przejmuje
organizator konkursu Pannon Food Slovakia s.r.o. Organizator będzie się kontaktował z laureatami
telefonicznie bądź mailowo pod koniec sierpnia.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE
6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe
Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zbierane są i przetwarzane
wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy oraz ogłoszenia wyników
oraz realizacji i wydania nagrody. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych. Celem zorganizowania i przeprowadzenia Promocji, Organizator powierzył
Koordynatorowi przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz
niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagrody.
6.2. Wyslaniem SMS konkursowego lub rejestracją rachunku na stronie internetowej
fcbarcelonawine.pl jest jednoznaczne z tym, że Klient nabywa status Uczestnika i potwierdza, że
świadomie i dobrowolnie stwierdza, co następuje:
W pełni akceptuję warunki Promocji. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Organizatora i/lub osób upoważnionych przez niego do przetwarzania danych
osobowych w zakresie wymaganym dla celów akcji, w tym: automatyczną weryfikację kodów
pocztowych z bazą kodów/indeksów, automatyczne sprawdzanie pisowni nazw ulic, segmentację bazy
danych na konkretne kryteria, itp. Uszczegółowienie danych osobowych Uczestnika następuje
drogą komunikacji telefonicznej lub przez Internet (e-mail).
Wyrażam także zgodę na przekazywanie danych osobowych uzyskanych przez Organizatora w
celu prowadzenia Promocji osobom trzecim, do celów określonych w niniejszym regulaminie lub do
wypełnienia zobowiązań w zakresie Organizatora Promocji w stosunku do Uczestnika.
Przetwarzanie danych osobowych w niniejszym rozporządzeniu odnosi się do gromadzenia,
zapisywania, przetwarzania, przechowywania, stosowania, przekazywania (dystrybucji, zapewnienia
dostępu), aktualizacji, blokowania, usuwania i innych działań (operacji) z użyciem lub bez użycia
automatyzacji danych osobowych Uczestników, do wdrażania i realizacji praw/obowiązków
Uczestników, Organizatorów i/lub osób przez niego upoważnionych.
Zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w niniejszym ustępie, jest
ważna przez cały czas trwania Promocji i w ciągu roku od daty jego zakończenia. Jeżeli
przechowywanie danych osobowych uczestników/osób towarzyszących nie jest już potrzebne do
celów Promocji i realizacji praw/obowiązków Uczestnika i Organizatora, Organizator powinien
zniszczyć dane osobowe w terminie nie przekraczającym 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia
wystąpienia okoliczności, w których przechowywanie danych osobowych Uczestnika więcej nie jest
wymagane do celów Konkursu, z wyjątkiem przypadków, gdy Organizator jest uprawniony do

przetwarzania danych osobowych bez zgody osoby, o której dane osobowe chodzi z przyczyn
przewidzianych przez obowiązujące prawo.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Promocja nie jest loterią ani grą hazardową.
7.2. Niniejszy Regulamin jest opublikowany na stronie www.fcbarcelonawine.pl. Organizator zastrzega
sobie prawo do umieszczenia dodatkowych informacji o Promocji.
7.3. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w formie pisemnej w terminie
10 dni od daty zakończenia Konkursu na adres Koordynatora.
7.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak
również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
7.5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia jej doręczenia
Organizatorowi.
7.6. Odpowiedź na reklamację będzie przesłana listem poleconym.
7.7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
7.8. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych
danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
7.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu,
lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
7.10. Konkurs jest prowadzony tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

