
Regulamin konkursu
„Lato z Majstrem” 
(dalej „Regulamin”)

A. Postanowienia ogólne
1. Konkurs „Lato z Majstrem” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Majster 

Joanna Bernat z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Raczkowskiej 151 posiadającą numer 
identyfikacji podatkowej NIP 8442125866 (dalej „Organizator”) na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
3. Z zastrzeżeniem ust 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające 

pełną zdolność do czynności prawnych.
4. W konkursie nie mogą brać udziału:

a. pracownicy oraz współpracownicy Organizatora
b. inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu
c. osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby 
będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej 
samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku do przysposobienia lub jej 
małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

B. Czas trwania Konkursu.

1. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w sklepie Majster w Suwałkach przy ul. 
Raczkowskiej 151. 

2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od 12 lipca 2021 r. do 9 sierpnia 2021 r.
3. Nadzór nad prawidłowością urządzenia i przeprowadzenia Konkursu sprawuje wewnętrzna 

Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora. 

D. Warunki Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, o 

którym mowa w A ust. 1 (zwany dalej: „Uczestnikiem”), który w okresie od 12 lipca2021 r. 
do 9 sierpnia 2021 r. spełni łącznie następujące warunki:
a) dokona zakupu w sklepie Majster dowolnych produktów o łącznej wartości co najmniej 
100 zł brutto. Zakup produktów musi być potwierdzony jednym dowodem zakupu – jednym
paragonem fiskalnym;
b) wykona zadanie konkursowe, tzn. dokończy zdanie: Majster to dla mnie …..  Przy ocenie 
zadania konkursowego będzie brana pod uwagę kreatywność i oryginalność odpowiedzi; 

2. W razie utraty lub zniszczenia dowodu zakupu Uczestnik traci prawo do udziału w Konkursie
i nie przysługują mu żadne roszczenia z tego tytułu w stosunku do Organizatora. 

3. Jeden dowód zakupu można zgłosić jeden raz.
4. Każdy uczestnik konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy. Oznacza to, że 

Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolną ilość razy zgłoszeń  pod warunkiem, że 
każdorazowo zostaną spełnione warunki określone w Regulaminie.

5. W konkursie uwzględnia się jedynie zgłoszenia dokonane za pośrednictwem formularza 
konkursowego dostępnego w sklepie Majster, ul. Raczkowska 151, 16-400 Suwałki 
(załącznik nr 1)

6. Organizator zastrzega, iż zgłoszenia zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe, sprzeczne z 
prawem lub przyjętymi normami obyczajowymi, lub naruszające prawa osób trzecich nie 
będą uwzględnianie w Konkursie. Będą traktowane jako zgłoszenia nieprawidłowe. 



7. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu zgłoszenia do Organizatora, należy przez to 
rozmieć zostawienie w specjalnej urnie w Suwałkach, przy ul. Raczkowskiej 151 w sklepie 
Majster prawidłowo wypełnionego formularza konkursowego. 

E. Przyznanie nagrody

1. W konkursie przewidziano jedną nagrodę tj. Rower Rambler 26” czarno-pomarańczowy. 
Nagroda będzie wyeksponowana w sklepie Majster w Suwałkach, przy ul. Raczkowskiej 151.

2. Jury składające się z przedstawicieli sklepu podczas posiedzenia Komisji Konkursowej 
wybierze laureata Konkursu.

3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, jak 
również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie 
nagrody.

4. Jury Konkursowe najpóźniej do dnia 11 sierpnia 2021 r. wybierze najlepszą pracę 
konkursową.

5. Zwycięzca o wynikach Konkursu zostanie powiadomiony na wskazany podczas zgłoszenia 
adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. Wiadomość zostanie wysłana do 
Zwycięzcy najpóźniej w dniu 11 sierpnia br.

6. Zwycięzca zostanie poproszony w wiadomości e-mailowej informującej o wygranej o 
przesłanie skanu/zdjęcia dowodu zakupu, na podstawie którego wypełniono formularz 
konkursowy. Na wysłanie skanu/zdjęcia zwycięzca będzie miał 48 godzin.

7. Możliwy odbiór nagrody tylko osobisty w sklepie Majster w Suwałkach, przy ul. 
Raczkowskiej 151. Nagrody nie mogą odebrać osoby trzecie, oddelegowane przez 
zwycięzce.

8. Przy odbiorze nagrody zwycięzca zostanie poproszony o podpisanie oświadczenia Zwycięzcy
Konkursu (załącznik nr 2), zawierające informację,  że Zwycięzca jest pełnoletni oraz 
podpisanie potwierdzenia przyjęcia nagrody (załącznik nr 3).

9. Laureat w terminie do 20 sierpnia 2021 r. najpóźniej powinien odebrać nagrodę.

F. Reklamacje
1. Każdy Uczestnik Konkursu lub osoba go reprezentująca,może zgłosić reklamację w związku z

przeprowadzeniem i uczestnictwem w Konkursie w formie pisemnej na adres Organizatora 
Konkursu.

2. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na jego adres
stacjonarny wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później 
niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja 
Konkursowa . Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone po 
terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo 
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

3. Reklamacji nie podlegają nieznaczne ślady użytkowania, wynikające z eksponowania 
nagrody w sklepie oraz brak fabrycznego zapakowania. Z tego tytułu Laureatowi nie 
przysługują żadne prawne roszczenia względem Organizatora.

G. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie sklepu Majster w Suwałkach, przy ul. 

Raczkowskiej 151 oraz na stronie www.majstersuwalki.pl

http://www.majstersuwalki.pl/


2. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie 
charakter informacyjny.

3. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu i biorąc w nim udział akceptuje postanowieniom 
Niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez 
podania przyczyny. 



Załącznik nr 1

FORMULARZ KONKURSOWY

…............................................................................................................................................................
Imię i nazwisko

…............................................................................................................................................................
adres e-mail

…............................................................................................................................................................
nr telefonu

Majster to dla mnie …...........................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

   □      Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji marketingowych. Wyrażoną zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Przysługuje Pani/Panu 
prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych.

   □      Oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu Konkursu „Lato z Majstrem!” 

Informacja:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
a) Administratorami danych osobowych uczestników Konkursu „Lato z Majstrem!” (dalej zwanego: „Promocja”) jest Majster Joanna Bernat, ul. 
Raczkowska 151, 16-400 Suwałki, NIP 8442125866 
b) Osobą kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Adres do 
korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Raczkowska 151, 16-400 Suwałki.
c) Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji, w tym w celu ustalenia prawa danego uczestnika do 
uzyskania nagrody oraz jej przekazania, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji uczestników. Podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych jest art. 6 ust.1 pkt. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią), a w przypadku realizacji obowiązków wynikających z realizacji 
obowiązku podatkowego – art. 6 ust.1 lit. c.
d) Podanie danych osobowych przez uczestnika Promocji jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w Promocji.
e) Dane osobowe uczestników Promocji będą przechowywane przez czas trwania Promocji, jak również w okresie przedawnienia ewentualnych 
roszczeń mogących powstać z tytułu uczestnictwa w Promocji, a w przypadku gdy uczestnik Promocji jest osobą nagrodzoną, dane osobowe tego 
uczestnika będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji podatkowej.
f) Dane osobowe uczestników Promocji nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe 
uczestników Promocji nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
g) Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Uczestnik Promocji ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo
do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

................................................ 
czytelny podpis



Załącznik nr 2
Oświadczenie Zwycięzcy Konkursu

 miejscowość, data 

..................................................                                                                         
imię i nazwisko Zwycięzcy             

................................................... 
ulica i nr domu

................................................... 
kod pocztowy i miasto 

    □  Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych 
oraz że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Lato z Majstrem!”. Oświadczam również, że nie 
jestem osobą podlegającą wyłączeniu z udziału w Konkursie stosownie do §A ust. 3 i 4 Regulaminu.

    □ Bezpłatnie i bez ograniczeń czasowych i terytorialnych  wyrażam zgodę na upublicznienie 
wizerunku. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji. Zdjęcia oraz nagranie filmowe może być 
użyte w różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji bez 
obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych i ogólnie uznanych za 
nieetyczne. Informujemy, że przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania i 
przenoszenia swoich danych. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie.
 

................................................ 
czytelny podpis



Załącznik nr 3
 

Potwierdzenie przyjęcia i przekazania nagrody w konkursie pod nazwą „Lato z Majstrem!”

Sporządzone pomiędzy:
Majster Joanna Bernat
ul. Raczkowska 151
16-400 Suwałki
NIP: 8442125866

firmę reprezentowaną przez …......................................................................
zwanym dalej Przekazującym 

a

….................................................................................................................................................
imię i nazwisko

….................................................................................................................................................
adres

zwanym dalej Przyjmującym

 Na podstawie i na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu pod nazwą „Lato z Majstrem!” 
Przekazujący przekazuje, a przyjmujący przyjmuje nagrodę:

Rower Rambler 26” czarno-pomarańczowy

…............................................................................... data przekazania i przyjęcia, miejscowość

czytelne podpisy:

…......................................................           …...........................................................
Przekazujący   Przyjmujący (Laureat)


