
REGULAMIN KONKURSU „Kufle jubileuszowe – toast za Browar i 10. Industriadę!” 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu przy  

ul. Szwajcarskiej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział 

Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000086269, o kapitale 

zakładowym 31.365.217,50 zł, posiadająca numer statystyczny REGON 270546630 oraz numer 

identyfikacji podatkowej (NIP) 6460325155 (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik 

(zwany dalej "Uczestnikiem") akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu. Regulamin 

Konkursu jest dostępny pod treścią konkursu w odrębnym linku.  

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz 

członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice 

małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

4. Konkurs trwa od 30.05.2019 do 8.06.2019 roku do godziny 17:00.  

5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powołuje trzyosobową 

komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby 

delegowane przez Organizatora.  

 

Warunki uczestnictwa 

6. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, konsument w 

rozumieniu art. 22 ¹ Kodeksu Cywilnego oraz posiadająca miejsce stałego zamieszkania w 

Polsce. 

7. Warunkiem udziału w Konkursie jest zaakceptowanie regulaminu Konkursu.  

8. Wszelkie uzasadnione podejrzenia Organizatora dotyczące nieprawidłowości dotyczących 

wpływania Uczestnika na wynik Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z 

Konkursu.  

9. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez Organizatora, będącego administratorem danych osobowych, w celach 

związanych z organizacją i prowadzeniem Konkursu oraz wyłonieniem zwycięzców. 

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania 

nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.  

 

Zadania Uczestnika Konkursu i przebieg Konkursu 

10. Uczestnictwo w Konkursie polega na stawieniu się w dniu Industriady o godz. 16.30 w recepcji 

Muzeum Tyskich Browarów Książęcych po odbiór kuponu. 

11. Każdy Uczestnik może pobrać tylko jeden kupon. 

12. Uczestnik potwierdza pobranie kuponu, podając wydającemu kupon swoje dane: imię, 

nazwisko, nr dowodu osobistego oraz składając podpis, potwierdzający te dane. 

 



13. Następnie kupon jest przekazywany przez Uczestnika osobom znajdującym się przy stanowisku 

prowadzącym do sali młótowni (budynek Muzeum Tyskich Browarów Książęcych), gdzie 

odbywa się huczny toast za Browar i 10. Industriadę.     

14. W zamian za kupon Uczestnikowi wydana jest nagroda konkursowa, kufel jubileuszowy. 

15. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 

2009 (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).  

16. Konkurs odbywa się również za pośrednictwem profilu Fanpage Tyskich Browarów Książęcych 

na portalu Facebook oraz w Radiu Fest, które jest patronem medialnym Industriady w Tyskich 

Browarach Książęcych. Zasady prowadzenia konkursu w wymienionych mediach uregulowane 

są oddzielnymi regulaminami.   

 

Nagrody i odbiór nagród 

17. Nagrodą jest 50 kufli jubileuszowych, wzorowanych na kuflach z 300-lecia browaru z 1929 

roku. 

18. Pozostałe kufle zostaną rozdysponowane wśród laureatów poprzez profil Fanpage Tyskich 

Browarów Książęcych na portalu Facebook oraz w Radiu Fest, które jest patronem medialnym 

Industriady w Tyskich Browarach Książęcych. Zasady prowadzenia konkursu w wymienionych 

mediach uregulowane są oddzielnymi regulaminami.  

19. Łączna liczba kufli przekazanych Uczestnikom w całym konkursie wynosi 100 sztuk. 

20. Następnie kufle Uczestników zostaną napełnione piwem Tyskim, w celu wzniesienia nimi 

toastu o godz. 17.00. 

21. Istnieje możliwość napełnienia kufla piwem bezalkoholowym lub innym napojem 

bezalkoholowym.  

22. Kufle nieodpłatnie napełnianie są jeden raz. 

23. Odbiór nagrody jest możliwy tylko w dniu Industriady 8 czerwca od godz. 16.30. 

24. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do pozostania na Toaście. 

25. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce.  

26. Zwycięzca Konkursu nie ma możliwości zamiany nagrody.  

27. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby.  

28. Zwycięzcy Konkursu przysługuje tylko jedna nagroda.  

29. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich nagród w Konkursie.  

30. W przypadku zaistnienia sytuacji spornych, w szczególności uzasadnionych wątpliwości co do 

rozdziału nagród w Konkursie, wszelkie sprawy będą rozpatrywane i rozstrzygane przez 

Komisję Konkursową.  

 

Reklamacje 

31. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie z dopiskiem „Konkurs – 

kufle jubileuszowe” do Organizatora na adres: Muzeum Tyskich Browarów Książęcych ul. 

Katowicka 9, 43-100 Tychy. 

32.  Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również 

dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 

dni od ich otrzymania przez Komisję Konkursową, o której mowa w niniejszym Regulaminie.  

33. Reklamacje można nadsyłać do 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. 

34. Komisja Konkursowa rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. 

35. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Komisji Konkursowej za 

pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji lub wiadomości e-mail. 



36. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z 

Organizatorem poprzez e-mail: kontakt@zwiedzbrowar.pl  Odpowiedzi będą udzielane w 

ciągu 5 dni roboczych.  

 

Postanowienia końcowe 

37. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad i potwierdza, że spełnia 

wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.  

38. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje 

wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych 

roszczeń do odbioru nagród i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Konkursem i jego 

przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora lub do Zlecającego, jak również uprawnia 

Komisję Konkursową do odmowy przyznania lub wydania nagrody.  

39. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w 

niniejszym Regulaminie. 
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