
Regulamin konkursu 

„ROYAL CANIN – TO WIDAĆ!” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Royal Canin – to widać!” (dalej „Konkurs”) jest Royal 
Canin Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Grabskiej 10, 32-005 
Niepołomice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: 0000357290, NIP: 6832051821, REGON: 121231071, o kapitale zakładowym  
w wysokości 21 150 000,00 zł, numer telefonu kontaktowego: 801 368 868, adres e-mail: 
info.pol@royalcanin.com.: (dalej: „Royal Canin” lub równoważnie „Organizator”). 

2. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Konkurs trwa od dnia 21.12.2017 r. od godz. 13:00:00 do dnia 09.01.2018 r. do godz. 23:59:59. 

4. Celem Konkursu jest pokazanie, w jaki sposób karma Royal Canin wpływa na zdrowie, kondycję  
i samopoczucie psów i kotów.  

5. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem strony internetowej konkursu „Royal Canin – 
to widać!” dostępnej pod adresem: https://royalcanin.pl/towidac/ (dalej „Strona Konkursu”). 
 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność  
do czynności prawnych oraz mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub osoby fizyczne, które ukończyły lat 13 i uzyskały zgodę przedstawiciela ustawowego 
lub prawnego opiekuna na uczestnictwo w Konkursie, zamieszkujące na stałe na terytorium 
Polski (dalej: „Uczestnik”). 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu 
cywilnego.  

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać pracownicy i przedstawiciele Organizatora, 
dystrybutorzy produktów Royal Canin, podmioty, przy pomocy których Organizator 
przeprowadza Konkurs, ani pracownicy i przedstawiciele takich podmiotów, a także członkowie 
najbliższej rodziny tych osób. Przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie 
stosunku pracy lub innego tytułu prawnego. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się 
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków 
i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, 
dostępnym na stronie https://royalcanin.pl/towidac/ i jego akceptacja.  

 

§ 3. Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Praca Konkursowa polega na (i) samodzielnym wykonaniu zdjęcia przedstawiającego pupila 
Uczestnika (psa lub kota) oraz właściciela zwierzęcia (Uczestnika), które nawiązuje do hasła 
„Royal Canin – to widać!” (dalej „Zdjęcie”), (ii) udzieleniu odpowiedzi na pytanie:  
„Jakie dostrzegasz efekty stosowania karmy Royal Canin?” (dalej „Pytanie konkursowe”)  
w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na Stronie Konkursu (dalej „Praca Konkursowa”). 
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2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie trwania Konkursu, o którym 
mowa w § 1 pkt. 3 powyżej, dokonać rejestracji Pracy Konkursowej w Konkursie  
za pośrednictwem Strony Konkursu, w tym celu powinien: (i) wypełnić znajdujący się  
na Stronie Konkursowej formularz zgłoszeniowy podając wszystkie wymagane informacje; (ii) 
udzielić odpowiedzi na Pytanie Konkursowe oraz dodać Zdjęcie, które spełnia minimalne 
wymagania techniczne wskazane poniżej (dalej „Zgłoszenie”). Każdy Uczestnik może dokonać 
dowolnej liczby Zgłoszeń. 

3. Minimalne wymagania techniczne dla Pracy Konkursowej są następujące: 

a) Zdjęcie:  

- format zdjęcia: .png, .jpg, .jpeg, maksymalna waga: 5 MB; 
b) Pytanie konkursowe:  

- tekst odpowiedzi na Pytanie Konkursowe powinien składać się z maksymalnie 1000 
znaków (włączając w to spacje i znaki specjalne).  

4. Zgłoszenie powinno spełniać następujące wymagania: 

a) Zgłoszenie powinno zostać dokonane w terminie trwania Konkursu tj. w okresie od dnia 
21.12.2017 r. do dnia 09.01.2018 r.; 

b) Uczestnikowi powinny przysługiwać prawa autorskie do swojej Pracy Konkursowej; 

c) Praca Konkursowa nie powinna naruszać przepisów prawa, postanowień Regulaminu,  
ani zawierać treści naruszających prawa osób trzecich, godność ludzką lub dobre imię osób 
trzecich, czy też zawierać treści obraźliwych lub wulgarnych;  

d) Praca Konkursowa nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą 
powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt; 

e) Praca Konkursowa nie może ukazywać traktowania psa lub kota w sposób sprzeczny  
z prawem lub powszechnie przyjętymi normami właściwego postępowania ze zwierzętami, 
lub przedstawiać antropomorfizacji psa lub kota, to jest nie może przedstawiać go w pozie 
nienaturalnej dla niego, a właściwej dla człowieka, lub z akcesoriami nieodpowiednimi  
dla zwierząt, a przeznaczonymi dla ludzi (np. ludzkie ubrania, wózki dziecięce); 

f) Praca Konkursowa nie może być niezgodna z celem działań promocyjnych „Royal Canin –  
to widać!”, którym jest pokazanie, w jaki sposób karma marki Royal Canin wpływa na 
zdrowie, kondycję i samopoczucie psów i kotów, zawierać antyreklamy marki Royal Canin lub 
reklamy podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Organizatora.  

 
5. Każde zgłoszenie Pracy Konkursowej będzie podlegało weryfikacji przez Organizatora  

pod kątem spełniania wymogów Regulaminu. Prace Konkursowe niekompletne, nienadesłane  
w terminie lub niespełniające innych wymogów określonych w Regulaminie nie biorą udziału  
w Konkursie. Organizator może wykluczyć Pracę Konkursową w razie stwierdzenia, że dana 
Praca Konkursowa jest niezgodna z Regulaminem. Organizator powiadomi mailem Uczestnika  
o wykluczeniu jego Pracy Konkursowej z Konkursu.  

6. Po zaakceptowaniu Pracy Konkursowej przez Organizatora, Praca Konkursowa zostanie 
opublikowana na Stronie Konkursowej, o czym Organizator poinformuje Uczestnika drogą 
mailową. 

7. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa złożona z 3 przedstawicieli Organizatora,  
w terminie 4 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu, spośród wszystkich Prac 
Konkursowych zgłoszonych do Konkursu zgodnie z Regulaminem, wyłoni łącznie 10 zwycięskich 



Prac Konkursowych, które zawierają najciekawszą i najbardziej merytoryczną odpowiedź  
na Pytanie konkursowe.  

8. Uczestnicy, którzy zgłosili 10 zwycięskich Prac Konkursowych, są Zwycięzcami Konkursu, w tym 
4 (czterech) Zwycięzców Konkursu, których Prace Konkursowe zostały najwyżej ocenione, 
będzie uprawnionych do otrzymania Nagrody I stopnia, natomiast 6 (sześciu) pozostałych 
Zwycięzców otrzyma Nagrody II stopnia. 

9. Zgłoszenia Konkursowe, które nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie nie będą 
brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania Zwycięzców. Takie Zgłoszenia 
Konkursowe mogą być także usunięte ze Strony Konkursu przez Organizatora.  

10. Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę. W przypadku stwierdzenia przez 
Komisję Konkursową, że Zwycięzca zgłosił kilka zwycięskich Prac Konkursowych, Zwycięzcy 
przysługuje prawo tylko do 1 nagrody za zwycięską Pracę Konkursową, która została wyżej 
oceniona przez Komisję Konkursową.  

11. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni na Stronie Konkursowej: https://royalcanin.pl/towidac/ 
w terminie 4 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu. 

12. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej mailowo na adres wskazany w formularzu 
konkursowym nie później niż w przeciągu 4 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. W 
terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania przez Zwycięzcę powiadomienia, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, Zwycięzca zobowiązany jest odesłać pocztą elektroniczną na 
adres info.pol@royalcanin.pl następujące informacje:  

- imię i nazwisko, 

- numer telefonu kontaktowego, 

- adres Zwycięzcy w Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma być wysłana nagroda.  

13. W przypadku niepodania powyższych danych przez Zwycięzcę w określonym terminie  
lub podania nieprawidłowych danych, Zwycięzca traci prawo do nagrody. Organizator 
zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych, jeżeli będą one niezbędne 
w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku. 

14. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo 
wskazania jako Zwycięzcy innego Uczestnika Konkursu, który nie wygrał jeszcze nagrody. 
Nowego Zwycięzcę, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wybierze Komisja Konkursowa.  

 

§ 4. Nagrody oraz ich wydanie 

1. W Konkursie są następujące nagrody (dalej „Nagrody”):  

a) cztery Nagrody I stopnia: (1) roczny zapas karmy Royal Canin (jednego rodzaju i o tej samej 
gramaturze) wybranej przez Zwycięzcę dla jednego psa lub kota o wartości brutto (w 
zależności od wyboru konkretnej karmy Royal Canin przez Zwycięzcę) od 594,84 złotych do 
2642,52 złotych oraz (2) profesjonalna sesja zdjęciowa Zwycięzcy ze swoim kotem lub psem  
o wartości 3500 złotych brutto, 

b) sześć nagród II stopnia: roczny zapas karmy Royal Canin (jednego rodzaju i o tej samej 
gramaturze) wybranej przez Zwycięzcę dla jednego psa lub kota o wartości brutto  
(w zależności od wyboru konkretnej karmy Royal Canin przez Zwycięzcę) od 594,84 złotych  
do 2642,52 złotych. 

2. Do każdej Nagrody wskazanej w § 4 pkt. 1, której wartość przekracza 200 PLN brutto, zostanie 
przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości brutto takiej Nagrody 
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(w zaokrągleniu do pełnych złotych), która od razu zostanie potrącona przez Organizatora, jako 
płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w 
Konkursie Nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. Z art. 41 ust. 1 i 4 Ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku 
zryczałtowanego od wartości nagród oznacza, że dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa 
w niniejszym ustępie nie będzie wydawana żadnemu ze Zwycięzców. 

3. Nagroda (roczny zapas karmy) zostanie wysłana na koszt Organizatora na adres wskazany przez 
Uczestnika w ciągu 30 dni licząc od daty zakończenia konkursu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn 
leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku: 

a) niepodania danych adresowych, 
b) podania błędnych, nieaktualnych lub niepełnych danych adresowych. 

5. Organizator zaproponuje Zwycięzcom 2 daty profesjonalnej sesji z pupilem, która odbędzie się 
w styczniu 2018 roku (w czasie do dwóch tygodni od daty zakończenia konkursu). 

6. Miejscem sesji zdjęciowej będzie miejsce zamieszkania Zwycięzcy.  

7. Organizacja sesji zdjęciowej u Zwycięzcy będzie połączona z nakręceniem materiału video. 
Uzyskane w ten sposób materiały z sesji (dalej „Materiały z sesji”) zostaną wykorzystane  
w kampanii marketingowej Royal Canin. 

8. Uczestnik nie może żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę 
rekompensaty. 

9. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią. 

10. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody. 

11. W przypadku zrzeczenia się przez Uczestnika prawa do Nagrody, Organizator ma prawo wybrać 
nowego Zwycięzcę zgodnie z § 3 pkt. 12 powyżej.  

12. W przypadku nieskontaktowania się Zwycięzcy z Organizatorem w ciągu 3 dni po dniu 
opublikowania nazwisk Zwycięzców, Nagroda pozostaje przekazana nowemu Zwycięzcy zgodnie 
z § 3 pkt. 12 powyżej. 

 

§ 5. Własność intelektualna 

1. Zgłaszając Pracę Konkursową Uczestnik oświadcza, że jego Praca Konkursowa nie narusza praw 
osobistych lub majątkowych osób trzecich, w tym praw autorskich i prawa do wizerunku.  

2. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozpowszechnianie Pracy Konkursowej  
oraz Materiałów z Sesji przez Organizatora, w tym w zakresie, w jakim Zdjęcie zgłoszone  
w Pracy Konkursowej oraz Materiały z sesji zawierają wizerunek Uczestnika (jego twarz, 
sylwetkę, a także imię, nazwisko lub pseudonim; dalej „Wizerunek”), a także treść odpowiedzi 
na Pytanie konkursowe (dalej łącznie ze Zdjęciem i Wizerunkiem, Materiałami z sesji, jako 
„Materiały”), w całości lub w części, przez okres od dnia zakończenia Konkursu do upływu 
okresu 5 lat, we wszystkich państwach świata, na wszystkich polach eksploatacji znanych w 
chwili ogłoszenia niniejszego Konkursu, w tym na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także na 
następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów i rozporządzania prawami do nich na 
następujących polach eksploatacji: wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Materiałów, 



w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zapisu 
elektromagnetycznego, zapisu elektronicznego, techniką światłoczułą, techniką zapisu 
komputerowego oraz innymi technikami cyfrowymi; utrwalanie na jakimkolwiek nośniku, w 
tym na nośnikach optycznych, magnetycznych, elektromagnetycznych, elektronicznych; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono Materiały: 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania Materiałów w sposób inny niż określony powyżej: (i) publiczne 
wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; (ii) 
rozpowszechnianie Materiałów w sieciach teleinformatycznych, w tym sieci Internet i 
sieciach intranet a także sieciach cloud computing, w szczególności na stronach 
internetowych Organizatora, na profilach, kontach i kanałach Organizatora w portalach 
społecznościowych (w tym: Facebook, YouTube, Twitter), w szczególności na Profilu FB; (iii) 
udostępnianie Materiałów za pośrednictwem aplikacji mobilnych; (iv) rozpowszechnianie 
Materiałów w telewizji, w dziennikach i czasopismach, w tym w ich wersjach elektronicznych.  

3. Organizator ma prawo zażądać od Zwycięzcy pisemnej zgody na wykorzystanie jego Wizerunku 
utrwalonego na Materiałach w zakresie określonym powyżej. Brak lub odmowa udzielenia 
takiej zgody oznacza rezygnację z Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji 
Organizatora. Nagroda stanowi jedyne wynagrodzenie dla Zwycięzcy za nabycie uprawnień  
i wykorzystanie Materiałów przez Organizatora na wszystkich polach eksploatacji wskazanych 
powyżej. 

§ 6. Dane osobowe 

1. Organizator: Royal Canin Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Grabskiej 10, 
32-005 Niepołomice, przetwarza, jako administrator danych, dane osobowe Uczestników, które 
zostały podane przez Uczestników w związku z Konkursem, w tym w celu wzięcia udziału  
w Konkursie (dalej „Dane Osobowe”).  

2. Dane Osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności  
w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania nagród oraz rozpatrzenia reklamacji. 

3. Dane Osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, jednakże w razie niepodania 
Danych Osobowych Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo 
wglądu do swoich Danych Osobowych i ich poprawiania.  

 

§ 7. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu powinny być przesłane  
na adres Organizatora w formie pisemnej i zawierać: (i) imię i nazwisko Uczestnika, (ii) adres 
korespondencyjny Uczestnika; (iii) podanie powodu reklamacji oraz (iv) wskazanie żądania 
Uczestnika.  

2. Reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji listem 
poleconym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na Stronie Konkursu i w siedzibie Organizatora.  

2. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. 


