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REGULAMIN KONKURSU 

„TRZY KROKI DO KALIFORNII” 

I. NAZWA KONKURSU. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Konkurs „TRZY KROKI DO KALIFORNII”, o którym mowa w niniejszym Regulaminie (zwany dalej 

Konkursem) jest skierowany do uczestników programu lojalnościowego KOCHAM WINO, 

organizowanego przez AMBRA SA z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, 

pod numerem  KRS: 0000041726, posiadającą kapitał zakładowy: 25.206.644,00 zł, kapitał wpłacony: 

25.206.644,00 zł, NIP: 918-00-00-755, REGON: 006054698, spełniających warunki określone poniżej. 

II. ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu jest AMBRA SA z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział 

Gospodarczy KRS, pod numerem  KRS: 0000041726, posiadająca kapitał zakładowy: 25.206.644,00 zł, 

kapitał wpłacony: 25.206.644,00 zł, NIP: 918-00-00-755, REGON: 006054698. 

III. OBSZAR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

Konkurs dotyczy wszystkich sklepów pod nazwą „Centrum Wina” (Sklep lub Sklepy) należących do 

Organizatora z całego terytorium Polski i przeprowadzony zostanie w terminie od dnia 17 września  

do dnia 30 września 2015r. Lista Sklepów objętych Konkursem stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

IV. UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie uczestnik programu lojalnościowego pod nazwą 

„Kocham Wino”, będący pełnoletnią osobą fizyczną i posiadający ważną (aktywną) Kartę Kocham 

Wino określoną w Regulaminie tego programu.  

 

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, które w okresie trwania Konkursu są zatrudnione przez  

Organizatora na podstawie umowy o pracę. 

 

V. REGULAMIN 

Regulamin Konkursu dostępny będzie do wglądu w każdym Sklepie, w siedzibie Organizatora oraz 

został opublikowany na stronie Organizatora pod adresem: www.ambra.com.pl     

VI. ZASADY KONKURSU 

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w terminie od dnia 17 września do dnia 30 

września 2015r.: 

a) dokonać w Sklepie lub w Sklepach, jednorazowo lub kilkakrotnie, zakupu win kalifornijskich, 

wybranych z asortymentu Organizatora, określonego w ust.2. poniżej i oznaczonych jako 

Wina Konkursowe; oraz 
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b) przesłać pracę konkursową, obejmującą: zdjęcie wina z oferty Win Konkursowych oraz hasło 

do 300 znaków uzasadniające ten wybór, na adres california@centrumwina.pl, oraz dołączyć 

scan podpisanego oświadczenia o zgodzie Uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego 

danych osobowych przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Zgoda 

Uczestnika, o której mowa powyżej jest warunkiem jego uczestnictwa w Konkursie. Treść 

oświadczenia znajduje się w załączniku nr 2.; oraz 

c) zachować paragon fiskalny wydany Uczestnikowi przy okazji transakcji zakupu Win 

Konkursowych przez Sprzedawcę w Sklepie. 

 

2. Wina Konkursowe obejmują wina: 

 

 

3.   Termin przesyłania prac konkursowych upływa w dniu 30.09.2015r. Zwycięzcami Konkursu 

zostaną ci z Uczestników, którzy w okresie trwania Konkursu dostarczą najbardziej oryginalne i 

kreatywne prace konkursowe.   

4.  Uczestnik, przystępując do Konkursu, oświadcza, że jest wyłącznym autorem pracy konkursowej, 

że przysługują mu do niej wszelkie autorskie prawa majątkowe, że praca ta nie jest w żaden 

sposób obciążona oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i 

praw pokrewnych. W przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa 

powyżej, Uczestnik Konkursu traci prawo do Nagrody, a ponadto w sytuacji, gdy osoby trzecie 

wystąpią wobec Organizatora lub podmiotów z nim współpracujących z jakimikolwiek 

roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw związanych z pracą konkursową, Uczestnik Konkursu 

zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora lub podmiotów z nim współpracujących z 

FIRST PRESS CHARDONNAY AVA NAPA VALLEY 0,75 L 

FIRST PRESS CABERNET SAUVIGNON AVA NAPA VALLEY 0,75 L 

BLACK STALLION CABERNET SAUVIGNON AVA NAPA VALLEY 0,75 L  

GNARLY HEAD OLD VINE ZINFANDEL CALIFORNIA 0,75 L 

GNARLY HEAD PINOT NOIR CALIFORNIA 0,75 L 

GNARLY HEAD CA VIOGNIER 0,75 L 

WOODHAVEN CHARDONNAY CALIFORNIA 0,75 L 

WOODHAVEN ZINFANDEL CALIFORNIA 0,75 L 

WOODHAVEN CABERNET SAUVIGNON CALIFORNIA 0,75 L 

MENAGE A TROIS MOSCATO 0,75 L 

MENAGE A TROIS RED BLEND 0,75 L 

MENAGE A TROIS ROSE BLEND 0,75 L 

MENAGE A TROIS WHITE BLEND 0,75 L 

mailto:california@centrumwina.pl
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jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej oraz zobowiązuje się ponieść wszelkie poniesione przez 

Organizatora i te podmioty koszty związane z roszczeniami, o których mowa powyżej, w tym 

koszty wypłaty ewentualnego odszkodowania oraz koszty obsługi prawnej w tym zakresie. 

5.  Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się ponadto, w przypadku przyznania mu 

jakiejkolwiek nagrody w Konkursie, do przeniesienia na Organizatora w drodze zawartej 

pisemnej umowy, wszelkich praw do zgłoszonej przez siebie pracy konkursowej, w tym w 

szczególności do autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji.  

 

VII. NAGRODY W KONKURSIE 

 

1. Nagrody w Konkursie ufundował Organizator. 

 

2. Organizator przewidział w Konkursie następujące nagrody: 

 

- dwie nagrody I stopnia o wartości 2 519 zł brutto każda, w postaci 2 telefonów komórkowych, 

model: Apple iPhone 5S 16GB Space Grey 

 

- dwie nagrody II stopnia o wartości 1000 zł brutto każda, w postaci kursów windsurfingu 

 

- pięćdziesiąt nagród III stopnia o wartości 31 zł brutto każda, w postaci voucherów do kina 

Cinema City na dowolny seans, w dowolnym mieście, do wykorzystania w terminie wskazanym 

na voucherze  

 

3. Nagrodzie I i II  stopnia będzie przypisane świadczenie dodatkowe w wysokości 11,11% wartości. 

 

4. Uczestnicy Konkursu, którym zostały przyznane Nagrody, nie mogą przenieść praw do 

przyznanej im Nagrody na osoby trzecie. 

 

5. Uczestnicy Konkursu, którym zostały przyznane Nagrody, mają prawo zrzec się prawa do 

przyznanej im Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. 

 

6. Zwycięzcy Konkursu, którzy otrzymali nagrodę I, II lub III stopnia, nie mogą dokonać wymiany 

przyznanej Nagrody na inną lub innego rodzaju świadczenie rzeczowe bądź na jej równowartość 

pieniężną. 

 

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU   

 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31.10.2015r.  

 

2. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa powołana 

przez Organizatora, która w celu wyłonienia laureatów zbierze się w terminie 14 dni od 

momentu zakończenia rejestracji zgłoszeń do Konkursu. 
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3. Komisja Konkursowa dokona wyboru Zwycięzców Konkursu według własnego uznania i na 

podstawie swobodnej oceny, biorąc pod uwagę oryginalność i kreatywność nadesłanych prac 

konkursowych. Komisja konkursowa sporządzi przy tym protokół z wykazem Zwycięzców 

Konkursu i przekaże go Organizatorowi.  

 

4. Komisja Konkursowa przyzna nagrodę I stopnia Uczestnikowi, który w czasie trwania Konkursu: 

 

a) dokonał w Sklepie lub w Sklepach zakupu Win Konkursowych; 

b) zaakceptował i spełnił warunki niniejszego Regulaminu; 

c) nadesłał najbardziej oryginalną i kreatywną pracę konkursową. 

 

5. Komisja Konkursowa przyzna nagrody II i III stopnia Uczestnikom, którzy w czasie trwania 

Konkursu: 

 

a) dokonali w Sklepie lub w Sklepach zakupu Win Konkursowych; 

b) zaakceptowali i spełnili warunki niniejszego Regulaminu; 

c) nadesłali oryginalne i kreatywne prace konkursowe. 

 

6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w terminie do dnia 06.11.2015r. 

 

7. Nie będą brane przez Komisję Konkursową pod uwagę zgłoszenia prac konkursowych 

zawierających treści, które naruszają lub grożą naruszeniem powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, dobrych obyczajów lub praw bądź dóbr osobistych osób trzecich. 

 

8. Organizator nabędzie autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej nagrodzonej nagrodą I 

stopnia jak również do prac konkursowych nagrodzonych nagrodami II i III stopnia w chwili 

wydania nagród. 

 

9. Zwycięzcy Konkursu, którzy zdobędą nagrody I, II i III stopnia,  zostaną poinformowani o 

wygranej telefonicznie lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem danych kontaktowych przez 

siebie podanych.  

 

10. W rozmowie telefonicznej lub w odpowiedzi na e-mail z informacją o wygranej Zwycięzcy 

Konkursu zostaną poproszeni o: 

 

a) potwierdzenie danych podanych w zgłoszeniu do Konkursu oraz podanie swoich danych 

osobowych i adresowych koniecznych do wydania nagrody (imię, nazwisko, adres 

zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością 

oraz nr PESEL). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania nagrody przez 

Organizatora.  

b) odesłanie paragonów fiskalnych dokumentujących zakup Win Konkursowych na adres 

Organizatora, tj. AMBRA SA ul. Puławska 336, 02-819 Warszawa.  

 

IX. WYDANIE NAGRÓD 
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1. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej www.ambra.com.pl do dnia 

06.11.2015, poprzez zamieszczenie imienia i pierwszej litery nazwiska Zwycięzców Konkursu, 

którzy zdobyli nagrody I, II i III stopnia. 

 

2. Nagrody  zostaną wręczone Zwycięzcom Konkursu za potwierdzeniem odbioru przez 

przedstawiciela Organizatora w terminie z nimi ustalonym lub też wysłane pocztą za 

potwierdzeniem odbioru na adres przez nich wskazany w terminie 20 dni roboczych od dnia 

przyznania. 

 

3. Koszt dostarczenia Nagród pokrywa Organizator. 

 

4. Organizator ma prawo odmówić wydania Nagrody w przypadku, gdy: 

 

1) Uczestnik Konkursu nie przedstawi paragonów fiskalnych dokumentujących zakup Win 

Konkursowych; 

2) Uczestnik Konkursu poda nieprawdziwe dane w zgłoszeniu do Konkursu, posłuży się nie 

swoją Kartą Kocham Wino przy zgłoszeniu do Konkursu i/lub zakupie Win Konkursowych lub 

w inny ważny sposób naruszy Regulamin Konkursu.  

 

X. ZASADY OPODATKOWANIA 

 

1. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody I i II stopnia uzyskanej w Konkursie podlega opodatkowaniu 

ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 361 ze zm.). 

 

2. Płatnikiem podatku wymienionego w ust. 1 powyżej jest Organizator. 

 

3. Wydanie nagrody nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od Zwycięzców Konkursu, 

którzy zdobyli nagrody I i II stopnia. Organizator ma prawo potrącić kwotę należnego podatku 

zryczałtowanego z kwoty świadczenia dodatkowego, o którym mowa w punkcie VII ust.3  

Regulaminu. 

 

XI.  TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać 

na piśmie w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na 

adres Organizatora: AMBRA SA ul. Puławska 336, 02-819 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja”. 

O zachowaniu terminu do składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 

 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres osoby składającej 

reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje nie zawierające tych 

danych, nieczytelne lub złożone po terminie określonym w ust. 1 powyżej nie będą 

rozpatrywane. 

 



6 
 

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora 

Konkursu. 

 

4. Organizator Konkursu rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu. 

 

5. Decyzje Organizatora Konkursu w przedmiocie reklamacji przekazywane będą osobie składającej 

reklamacje, w formie pisemnej na podany przez nią adres. 

 

XII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie 

Organizator: AMBRA SA z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 336 02-819 Warszawa. 

 

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla wzięcia udziału w 

Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich 

poprawiania, a także zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania – w tym celu osoby 

powinny przesłać informację na adres Organizatora, AMBRA SA ul. Puławska 336, 02-819 

Warszawa. 

 

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy Regulamin jest jedyną podstawą określającą zasady Konkursu. 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu 

będą dostępne na 3 dni przed ich obowiązywaniem na stronie internetowej www.ambra.com.pl 

oraz w siedzibie Organizatora. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez 

Uczestników Konkursu. 

 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ambra.com.pl/
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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „TRZY KROKI DO KALIFORNII” 

 

Lista sklepów Centrum Wina objętych konkursem: 

 

WARSZAWA 

CENTRUM WINA ul. Puławska 336 

CENTRUM WINA CH Galeria Mokotów, ul. Wołoska 12 

CENTRUM WINA CH Targówek, ul. Głębocka 15 

CENTRUM WINA CH Reduta, al. Jerozolimskie 148 

CENTRUM WINA CH Arkadia, Al. Jana Pawła II 82 

CENTRUM WINA CH Wileńska, ul. Targowa 72 

 

JANKI K/WARSZAWY 

CENTRUM WINA ul. Mszczonowska 3 

 

LEGIONOWO 

CENTRUM WINA - Inny Świat, ul. Jagiellońska 8 

 

GDAŃSK 

CENTRUM WINA CH Manhattan, ul. Grunwaldzka 82 

CENTRUM WINA CH Galeria Bałtycka, al. Grunwaldzka 141 

 

GDYNIA 

CENTRUM WINA ul. Świętojańska 13 

CENTRUM WINA, Galeria Riviera, ul. Kazimiera Górskiego 2 

 

GLIWICE 

CENTRUM WINA CH Arena, ul. J. N. Jeziorańskiego 1 

 

KATOWICE 

CENTRUM WINA Silesia City Center, ul. Chorzowska 107 

 

KRAKÓW 

CENTRUM WINA CH Galeria Krakowska, ul. Pawia 5 

CENTRUM WINA CH Zakopianka, ul. Zakopiańska 62 

 

POZNAŃ 

CENTRUM WINA ul. Podgórna 12 

CENTRUM WINA CH Stary Browar, ul. Półwiejska 32 

 

WROCŁAW 

CENTRUM WINA CH Borek, ul. Hallera 52 
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CENTRUM WINA CH Pasaż Grunwaldzki, Plac Grunwaldzki 22 

CENTRUM WINA Galeria Dominikańska, Plac Dominikański 3 

CENTRUM WINA Park Handlowy Magnolia, ul. Legnicka 58 

 

LUBLIN 

CENTRUM WINA, Atrium Felicity, ul Wincentego Witosa 32 
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Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu „TRZY KROKI DO KALIFORNII” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 

……………………………………………………………. 

nazwisko i imię 

 

……………………………………………………………. 

ulica, numer domu, numer mieszkania 

 

……………………………………………………………. 

kod pocztowy 

 

……………………………………………………………. 

 miejscowość 

 

……………………………………………………………. 

telefon komórkowy 

 

……………………………………………………………. 

e-mail 

 

TAK, CHCĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE ”TRZY KROKI DO KALIFORNI”, ZNAM I AKCEPTUJĘ 

REGULAMIN TEGO KONKURSU. 

 

WYRAŻAM ZGODĘ NA PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI MOJEGO IMIENIA I PIERWSZEJ 

LITERY NAZWISKA W PRZYPADKU ZWYCIĘSTWA W KONKURSIE. 
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Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych administrowanej 

przez AMBRA S.A. i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu 

„TRZY KROKI DO KALIFORNII”” na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2002           Nr 101, poz. 926 z pózn. zm). AMBRA S.A. z siedzibą 

w Warszawie, ul. Puławska 336, 02-819 Warszawa niniejszym informuje, że Pan/Pani ma prawo 

wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Organizatora korespondencji elektronicznej związanej  

z Konkursem na adres mailowy podany w niniejszym zgłoszeniu. 

 

Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem pracy konkursowej zamieszczonej poniżej, że 

przysługują mi do niej wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz, że praca ta nie jest w żaden 

sposób obciążona oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i 

praw pokrewnych. W przypadku, gdy niniejsze oświadczenie okaże się nieprawdziwe i  gdy osoby 

trzecie wystąpią wobec AMBRA S.A. lub podmiotów z nią współpracujących z jakimikolwiek 

roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw związanych z pracą konkursową, zobowiązuję się do 

zwolnienia AMBRA S.A. lub podmiotów z nią współpracujących z jakiejkolwiek odpowiedzialności 

prawnej oraz zobowiązuję się ponieść wszelkie poniesione przez AMBRA S.A.  i/lub te podmioty 

koszty związane z roszczeniami, o których mowa powyżej, w tym koszty wypłaty ewentualnego 

odszkodowania oraz koszty obsługi prawnej w tym zakresie. 

 Ponadto zobowiązuję się, w przypadku przyznania mi jakiejkolwiek nagrody w Konkursie, do 

przeniesienia na Organizatora w drodze zawartej pisemnej umowy, wszelkich praw do 

zgłoszonej przeze mnie pracy konkursowej, w tym w szczególności do autorskich praw 

majątkowych na wszystkich polach eksploatacji.  

 

 

 

Uwaga, podanie wskazanych danych osobowych oraz wyrażenie zgody w zakresie wskazanym 

powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania 

Nagrody. W przypadku niewyrażenia zgody na powyższe warunki, dane nie zostaną wprowadzone do 

systemu, a zgłoszenie konkursowe nie zostanie uwzględnione. 

 

……………………………………………………….. 

Podpis i data wypełnienia formularza  

AMBRA S.A., 02-819 Warszawa, ul. Puławska 336, tel. 22 566 34 00 


