REGULAMIN KONKURSU
„Zaprojektuj pudełko Happy Meal® na 25 urodziny McDonald’s”

I.

Nazwa konkursu.

Konkurs urządzany jest pod nazwą „Zaprojektuj pudełko Happy Meal® na 25 urodziny
McDonald’s”.

II.

Organizator i koordynator.

1. Organizatorem konkursu jest McDonald’s Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-674) przy ul. Marynarskiej 15, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000097409, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 521-008-81-10, o kapitale
zakładowym w wysokości 151.569.758,98 PLN.
2. Obsługę techniczną konkursu wykonuje DDB Warszawa spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-531) przy ul. Wybrzeże
Gdyńskie 6c, zwana dalej koordynatorem konkursu.

III.

Przedmiot i cel konkursu; zgłoszenie uczestnictwa i jego skutki prawne; przetwarzanie
danych osobowych

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez drużynę – rodzinę, składająca się co najmniej
z dwóch osób, w tym jednej osoby pełnoletniej i jednego dziecka urodzonego nie wcześniej
niż w 2004, pracy konkursowej spełniającej wymagania określone w pkt. IV i jej zgłoszenie
do udziału w konkursie w terminie wskazanym w pkt. V.
2. Celem konkursu jest wybranie trzech prac konkursowych, które będą wydrukowane na
pudełkach Happy Meal® sprzedawanych w restauracjach McDonald’s.
3. Zgłoszenia do konkursu dokonuje pełnoletni członek drużyny, który przez fakt zgłoszenia
zostaje uczestnikiem konkursu.
4. Przy zgłoszeniu pracy konkursowej wymagane jest podanie przez zgłaszającego:
 danych osobowych zgłaszającego (imienia i nazwiska) oraz wyrażenie zgody na ich
przetwarzanie przez organizatora,
 danych kontaktowych zgłaszającego (adres i numer telefonu),
 imion wszystkich pozostałych członków drużyny.
5. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza i gwarantuje, że:
 uzyskał zgodę wszystkich współautorów pracy konkursowej, a w przypadku
małoletnich ich przedstawicieli ustawowych bądź opiekunów prawnych, na jej
nieodpłatne wykorzystywanie do konkursu i rozpowszechnianie przez organizatora
- poprzez utrwalanie oraz zwielokrotnianie, w każdej formie, stylistyce i kolorze, w
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
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nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w Internecie lub w
dowolny inny sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym - dla celów przeprowadzenia konkursu oraz działań
promocyjnych organizatora, a także dla celów komercyjnych, to jest produkcji na
potrzeby wszystkich restauracji McDonald’s w Polsce i sprzedaży ich klientom
pudełek Happy Meal® z nadrukiem pracy konkursowej, zarówno jako forma
nagrody (pkt. XI.1), jak i w terminie późniejszym. Zgoda obejmuje również
dokonanie przez organizatora ewentualnych zmian pracy konkursowej
niezbędnych z punktu widzenia wymogów druku oraz na podanie przekazanych w
zgłoszeniu danych członków drużyny dla oznaczenia autorstwa pracy.
 wszyscy współautorzy pracy konkursowej, a w przypadku małoletnich ich
przedstawiciele ustawowi bądź opiekunowie prawni, zobowiązują się i przyznają,
że, o ile wykonana przez nich i zgłoszona przez uczestnika do konkursu praca
konkursowa, w części lub w całości, miałaby cechy pozwalające na uznanie jej za
znak towarowy lub wzór przemysłowy, prawa do uzyskania, odpowiednio, prawa
ochronnego lub prawa z rejestracji przysługiwać będą nieodpłatnie organizatorowi.
6. Dane osobowe przekazane organizatorowi przetwarzane są na zasadach określonych w
ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.
922). Administratorem danych osobowych jest McDonald’s Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-674) ul. Marynarska 15. Dane osobowe
uczestników oraz ich przedstawicieli ustawowych bądź opiekunów prawnych mogą być
przekazane do przetwarzania na podstawie art. 31 ww. ustawy w drodze umowy zawartej
na piśmie podmiotowi koordynatorowi konkursu. Dane osobowe są zbierane w celu
przeprowadzenia konkursu i wydania nagród. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie i odbioru nagrody. Osoba,
której dane dotyczą ma prawo wglądu do nich i ich poprawiania.

IV.

Praca konkursowa.

1. Pracą konkursową jest wykonanie na ukazującym rozłożone pudełko Happy Meal®
szablonie
dostępnym
w
restauracji
McDonald’s
lub
na
stronie
www.mcdonalds.pl/konkurs-happymeal, dowolną techniką rysunkową lub malarską,
pracy plastycznej i przesłanie jej zdjęcia albo skanu za pomocą aplikacji umieszczonej na
wyżej wskazanej stronie internetowej. Drugą, równorzędną drogą zgłoszenia pracy
konkursowej jest jej złożenie do specjalnej urny umieszczonej w restauracji McDonald’s;
urny nie będą dostępne w restauracjach McDonald’s znajdujących się na terenie Portu
Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
2. Z zastrzeżeniem ograniczeń ustanowionych w pkt. 4, regulamin nie wprowadza żadnych
ram dla tematyki pracy konkursowej.
3. Zgłoszenia nie spełniające warunków regulaminu, a także niepełne lub zawierające dane,
których prawdziwość budzi uzasadnione wątpliwości, przerwane, zawieszone,
zniekształcone, nienależytej jakości lub o takich parametrach technicznych, które
uniemożliwiają lub istotnie utrudniają ich czytelność, możliwość weryfikacji
umieszczonych na nim danych bądź opublikowane drukiem, zostaną wykluczone z
konkursu.
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4. Prace konkursowe zawierające treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, bądź
mogące naruszać prawa osób trzecich, zostaną wykluczone z konkursu.
5. Organizator wyrażą zgodę na wykorzystanie szablonu pudełka Happy Meal® wyłącznie w
celu wykonania pracy konkursowej. Korzystanie dla innych celów jest niedopuszczalne i
stanowić będzie naruszenie praw własności intelektualnej i przemysłowej przysługujących
organizatorowi.

V.

Termin zgłaszania prac konkursowych.
Prace konkursowe mogą być zgłaszane do konkursu od chwili jego rozpoczęcia, w terminie
do 19 kwietnia 2017 roku, do godziny 21:00.

VI.

Przebieg konkursu.

1. W dniu 24 kwietnia 2017 roku odbędzie się posiedzenie komisji konkursowej, na którym
dokonany zostanie wybór laureatów konkursu. Spośród zgłoszonych prac konkursowych
komisja konkursowa wybierze sto trzynaście prac konkursowych przydzielając trzynastu
najlepszym pracom konkursowych miejsca od pierwszego do trzynastego, a pozostałym
stu równorzędne miejsce czternaste.
2. Komisja dokonuje wyboru zwycięskich prac kierując się własnym uznaniem, z założenia
nagradzając te prace konkursowe, które w subiektywnej ocenie komisji będą najbardziej
twórcze.
3. Organizator podejmie próbę kontaktu telefonicznego z uczestnikiem konkursu
zgłaszającym zwycięską pracę konkursową. Jeżeli organizatorowi do dnia 26 kwietnia 2017
roku nie uda się nawiązać kontaktu z laureatem zajmującym miejsce od pierwszego do
trzynastego, bądź laureat ten oświadczy, że nie jest zainteresowany otrzymaniem nagrody,
wówczas traci on prawo do nagrody, a laureaci znajdujący się w dalszej kolejności, z
wyłączeniem laureatów czternastego miejsca, awansują o jedno miejsce. W przypadku gdy
brak kontaktu lub odmowa przyjęcia nagrody dotyczy któregokolwiek z laureatów
czternastego miejsca, traci on prawo do nagrody.
4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji daty urodzenia małoletniego członka
drużyny, której praca została nagrodzona, wskazanego przez uczestnika jako osoba
spełniająca kryterium wieku ustalone w pkt. III.1. Weryfikacja nastąpi przez okazanie
dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek dziecka. W przypadku stwierdzenia, że
wskazany członek drużyny nie spełnia kryterium wiekowego, uczestnik traci prawo do
nagrody, a postanowienia ppkt. 3 stosuje się odpowiednio.

VII. Sposób zapewnienia prawidłowości przebiegu konkursu.
1. Nad prawidłowością konkursu czuwa powołana przez organizatora dziewięcioosobowa
komisja konkursowa. W skład komisji wejdą osoby wskazane przez organizatora.
W zakresie tu nieuregulowanym, komisja określa sposób jej procedowania. W przypadku
różnicy zdań członków komisji, decyzje podejmowane są większością głosów.
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2. Do kompetencji komisji należy ocena spełnienia przez uczestnika warunków konkursu i
prawidłowości zgłoszeń, bieżący przegląd zgłaszanych prace konkursowych i ostateczna
ich ocena oraz wybór zwycięskich prac, a także rozpatrywanie reklamacji wpływających od
uczestników.

VIII. Sposób i termin ogłaszania wyników.
W dniu 08 maja 2017 organizator opublikuje na stronie www.mcdonalds.pl/konkurshappymeal nagrodzone prace konkursowe zajmujące miejsca od pierwszego do trzynastego
oraz listę laureatów wszystkich nagród obejmującą ich imiona i nazwiska oraz miejscowości
zamieszkania, a także przy imieniu i nazwisku laureata podane przez niego w zgłoszeniu imiona
pozostałych członków jego drużyny.

IX.

Miejsce i termin wydawania wygranych.

Nagrody zostaną przesłane laureatom w terminie do dnia 15 maja 2017 roku pocztą lub
kurierem na adres podany w zgłoszeniu.

X.

Sposób zgłaszania i rozpatrywania reklamacji.

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane nie
później niż do dnia 22 maja 2017 r. emailem na adres konkurs-happymeal@mcdonalds.pl
z wpisanym tytułem wiadomości „Zaprojektuj pudełko - reklamacja”.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres składającego reklamację,
jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
3. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez organizatora.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony e-mailem
zwrotnym.
4. Decyzja komisji konkursowej podjęta w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

XI.

Nagrody.

1. Laureaci miejsca od pierwszego do trzeciego otrzymają nagrody główne. Nagrodę główną,
o łącznej wartości 16 393,20 PLN, stanowi:
 voucher o wartości 14 280,00 PLN na czteroosobową wycieczkę do parków
rozrywki (obejmującą: przelot samolotem, zakwaterowania 3 noce w hotelu,
transport z/na lotnisko w Paryżu, śniadania, bilety wstępu do parku Disneyland
Paris (1 dzień) i Park Asterix albo, w zależności od dostępności, Park La Villette
(1dzień), transfer hotel/park rozrywki/hotel, ubezpieczenie NW, opiekę
przedstawiciela biura podróży) do wykorzystania na imprezę turystyczną, która
musi odbyć się w okresie do 30 września 2017 r., na podstawie umowy zawartej z
biurem podróży najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 r. Co najmniej jeden uczestnik
imprezy turystycznej musi być osobą pełnoletnią.
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zestaw kreatywny zawierający: zestaw kredek, kolorowanki, kolorowanki
z naklejkami, książki z naklejkami, książki do czytania, 3 gry planszowe.
zaproszenia do dowolnej restauracji McDonald’s w Polsce uprawniające do
otrzymania nieodpłatnie następujących produktów McDonald’s: dwóch
McZestawów (w każdym McZestawie do wyboru: Big Mac®, McChicken®,
McRoyal®, WieśMac®, Filet-O-Fish®, McWrap®, Kurczak McNuggets® 6 szt.,
Chicken Wings 5 szt., Chicken Strips 3 szt.), dwóch zestawów Happy Meal® oraz
dwóch dużych lodów z polewą (do wyboru polewa o smaku: truskawkowym,
karmelowym, czekoladowym). Zaproszenia dotyczą produktów z oferty klasycznej.
nagrodę pieniężną w kwocie łącznej wartości 1639,00 PLN.

Ponadto, prace konkursowe zajmujące miejsca od pierwszego do trzeciego zostaną
umieszczone na opakowaniach Happy Meal® sprzedawanych w restauracjach McDonald’s
w Polsce dystrybuowanych od czerwca do sierpnia 2017 roku. Istnieje również możliwość
zamieszczenia na pudełku Happy Meal® zdjęcia całej zwycięskiej drużyny, jednakże w
takim wypadku wszyscy członkowie drużyny, a w przypadku małoletnich w ich imieniu
przedstawiciele ustawowi bądź opiekunowie prawni, muszą wyrazić zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie ich wizerunków.
2. Laureaci miejsc od czwartego do trzynastego otrzymują nagrody-wyróżnienia. Nagrodę
wyróżnienia, o łącznej wartości nie przekraczającej 760 PLN stanowi:
 zestaw kreatywny zawierający: zestaw kredek, kolorowanki, kolorowanki
z naklejkami, książki z naklejkami, książki do czytania, 3 gry planszowe.
 zaproszenia do dowolnej restauracji McDonald’s w Polsce uprawniające do
otrzymania nieodpłatnie następujących produktów McDonald’s: dwóch
McZestawów (w każdym McZestawie do wyboru: Big Mac®, McChicken®,
McRoyal®, WieśMac®, Filet-O-Fish®, McWrap®, Kurczak McNuggets® 6 szt.,
Chicken Wings 5 szt., Chicken Strips 3 szt.), dwóch zestawów Happy Meal® oraz
dwóch dużych lodów z polewą (do wyboru polewa o smaku: truskawkowym,
karmelowym, czekoladowym). Zaproszenia dotyczą produktów z oferty klasycznej.
3. Laureaci miejsca czternastego otrzymają nagrody pocieszenia. Nagrodę pocieszenia o
łącznej wartości nie przekraczającej 760 PLN stanowią: zaproszenia do dowolnej
restauracji McDonald’s w Polsce uprawniające do otrzymania nieodpłatnie następujących
produktów McDonald’s: dwóch McZestawów (w każdym McZestawie do wyboru: Big
Mac®, McChicken®, McRoyal®, WieśMac®, Filet-O-Fish®, McWrap®, Kurczak McNuggets®
6 szt., Chicken Wings 5 szt., Chicken Strips 3 szt.), dwóch zestawów Happy Meal® oraz
dwóch dużych lodów z polewą (do wyboru polewa o smaku: truskawkowym, karmelowym,
czekoladowym). Zaproszenia dotyczą produktów z oferty klasycznej.

XII.

Postanowienia końcowe

1. Uczestnikowi ani członkom jego drużyny nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu
wykorzystania pracy konkursowej, w szczególności na pudełkach Happy Meal®.
2. Uczestnikowi ani członkom jego drużyny nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu
wykorzystania ich danych osobowych lub wizerunków.
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3. Organizator ma prawo żądać od uczestnika oraz członków jego drużyny pisemnego
potwierdzenia wszelkich oświadczeń i zgód przewidzianych w regulaminie, w szczególności
zgody na nieodpłatne wykorzystanie pracy konkursowej w sposób wskazany w pkt. III.5,
pod rygorem utraty prawa do nagrody; w takim wypadku postanowienia pkt.VI.3 stosuje
się odpowiednio.
4. Voucher stanowi znak legitymacyjny ważny do dnia 30 czerwca 2017 roku (ostateczny
termin na zawarcie umowy z biurem podróży) uprawniający posiadacza do uzyskania
imprezy turystycznej od Biura Podróży LEKIER France Tours, 52 Boulevard de la Republique
95210 Saint Gratien, Francja, wpisanego do Rejestru Organizatorów Turystyki i
Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego (biuro podróży), na warunkach
określonych pkt. XI.1 tiret pierwszy oraz w regulaminie imprezy turystycznej i Ogólnych
Warunkach Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży
Lekier France Tours. Dostępność terminów imprez turystycznych jest zmienna i
uzależniona od tego kiedy voucher będzie realizowany. Posiadacz vouchera za zgodą biura
turystycznego może wymienić voucher na inną imprezę turystyczną niż wskazana w
regulaminie. Jeżeli cena takiej innej imprezy turystycznej będzie wyższa, wówczas
wymiana możliwa jest za dopłatą. Nie ma możliwości wymiany vouchera w całości lub w
części na gotówkę. Organizator konkursu nie jest organizatorem turystyki, pośrednikiem
ani agentem turystycznym, w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r (t.j.
Dz.U.2016.187, z późn. zm.) i nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie umowy o
imprezę turystyczną zawartej w związku z wykorzystaniem vouchera.
5. Laureaci ani członkowie ich drużyn, których prace zostaną wydrukowane nie będą mieć
wpływu na wolumen pudełek Happy Meal® z nadrukiem ich pracy konkursowej, ani też na
termin wprowadzenia do obrotu pudełek Happy Meal® z nadrukiem ich pracy
konkursowej.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady techniczne nagród
rzeczowych. Nagrody te objęte są gwarancją producenta/dystrybutora, zgodnie z
ustalonymi przez niego zasadami.
7. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego regulaminu, materiały reklamowe i
promocyjne dotyczące konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.
8. Wygrane w konkursie opodatkowane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U.2016.2032), w
szczególności, w wypadkach w ustawie wskazanych, Organizator zobowiązany jest i
uprawniony do pobrania podatku dochodowego od nagrody.
9. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z konkursem po
wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego są rozstrzygane przez sąd powszechny.
10. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.mcdonalds.pl/konkurs-happymeal.
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