REGULAMIN KONKURSU
„Wygraj 1000 zł na zakupy”
(zwany dalej Regulaminem)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. [Nazwa Konkursu] Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą
„Wygraj 1000 zł na zakupy” (zwanego dalej Konkursem).
2. [Organizator Konkursu] Organizatorem Konkursu i Fundatorem Nagród w Konkursie jest frma
MGD MWS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Wadowicach ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS:
0000271001, numer NIP: 551-17-02-355 REGON: 070768005 (zwana dalej Organizatorem).
3. [Koordynator Konkursu] Koordynatorem Konkursu, działającym na zlecenie Organizatora, jest
f r m a Agencja Reklamowa Redheads s.c. Monika Grochot, Urszula Szczepańska, ul.
Grzegórzecka 67d/166, Kraków, kod pocztowy 31-559, wpisana do CEIDG, posiadająca numer
REGON: 121845494, numer NIP: 675 14 58 257 (zwana dalej Koordynatorem).
4. [Miejsce organizacji Konkursu] [Cel Konkursu] Konkurs jest prowadzony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i jest organizowany w celu promocji produktów marek Krakus,
DecoMorreno i Lubella.
5. [Produkty Promocyjne] Sprzedażą promocyjną objęte są dowolne produkty marek Krakus,
DecoMorreno oraz mąki marki Lubella (zwane dalej Produktami Promocyjnymi) wprowadzone
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dostępne wsieci stacjonarnych sklepów Jan
należących do PHU JAN Jan Burkat z siedzibą w Dobczycach, kod 32-410 ul. Mostowa 16a.
Dobczyce, nr NIP 681-000-34-47, nr REGON 351005439, zlokalizowanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

6. [Sklep konkursowy] Sklepem konkursowym jest dowolny sklep stacjonarny należący do PHU JAN
Jan Burkat z siedzibą w Dobczycach, kod 32-410 ul. Mostowa 16a. Dobczyce, nr NIP 681-000-3447, nr REGON 351005439, zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazany
poniżej:
- Sklep Jan, 32-410 Dobczyce ul. Mostowa 16a
- Sklep Jan, 32-410 Dobczyce, ul. Witosa 6
- Sklep Jan, 32-400 Myślenice ul. Kasprowicza 13
- Sklep Jan, 34-100 Wadowice ul. J. Putka 7
- Sklep Jan, 32-050 Skawina ul. Radziszowska 7
- Sklep Jan, 32-650 Kęty ul. T. Kościuszki 106
(zwany dalej Sklepem konkursowym).
7. [Okres konkursowy] Konkurs trwa w okresie od dnia 26 listopada 2018 r. do dnia 23 grudnia
2018 r. (zwanym dalej Okresem Konkursowym). Okres ten obejmuje sprzedaż promocyjną. Okres
ten nie obejmuje terminu możliwości dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie, weryfkacji
Zgłoszeń, rozstrzygnięcia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, wydawania nagród i
ewentualnej procedury reklamacyjnej.
Nabycie produktów uprawniających do udziału w Konkursie musi mieć miejsce przed
dokonaniem Zgłoszenia do Konkursu.
8. [Okres nadsyłania Zgłoszeń konkursowych] Możliwość zgłoszenia udziału w Konkursie zachodzi
wyłącznie od dnia 26 listopada 2018 r. do dnia 24 grudnia 2018 r. do godziny 12:00:00. Zgłoszenie

nadesłane przed terminem 26 listopada 2018 r. lub po terminie 24 grudnia 2018 r. po godzinie
12:00 nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
9. [Uczestnik Konkursu] Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich (w chwili
dokonywania Zgłoszenia) osób fzycznych zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i status konsumenta w rozumieniu art. 22¹
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.,poz. 1025),
zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią wymagania wymienione w
rozdziale II Regulaminu, z zastrzeżeniem warunków opisanych w pkt. 11 Regulaminu (zwanych
dalej Uczestnikiem).

10. [Laureat Konkursu] Laureatem Konkursu jest osoba, której została przyznana przez Komisję
Konkursową Nagroda w Konkursie.
11. [Wyłączenia konkursowe] Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy: Sklepów
konkursowych, Organizatora, Administratora Danych oraz Koordynatora, a także członkowie ich
rodzin. Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: wstępni, zstępni,
małżonkowie, rodzeństwo. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno
osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie
umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
12. [Informacje konkursowe] Informacje na temat Konkursu udostępniane są za pośrednictwem
materiałów promocyjnych umieszczonych w wybranych Sklepach konkursowych, a także na
stronie internetowej konkursu pod adresem www.zakupyza1000.pl (zwaną dalej Stroną
konkursową).
13. [Dostępność Regulaminu] Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na Stronie
konkursowej www.zakupyza1000.pl, w siedzibie Organizatora i w siedzibie Koordynatora
Konkursu. Na pisemne lub mailowe żądanie Uczestnika Konkursu Koordynator prześle Regulamin
Konkursu na wskazany adres e-mail Uczestnika Konkursu.
14. [Dowód Zakupu Promocyjnego] W Konkursie są akceptowane wyłącznie paragony fskalne oraz
faktury VAT wystawione na osoby fzyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, w
oryginale, spełniające warunki opisane w rozdziale II Regulaminu (zwane dalej: Dowodami
Zakupu Promocyjnego).
15. [Lista Laureatów] Lista Laureatów zostanie opublikowana przez Koordynatora działającego w
imieniu Organizatora na stronie konkursowej www.zakupyza1000.pl poprzez podanie imienia
oraz pierwszej litery nazwiska Laureata, po jej ostatecznej weryfkacji jednak nie później niż 25
stycznia 2019 r. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik zgadza się na publikację danych w wyżej
opisanej formie i miejscu.
16. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną,
których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 165) i nie podlega regułom zawartym w ww.
ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
17. Udział w Konkursie jest dobrowolny. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.
Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń do Konkursu w imieniu osób trzecich oraz w imieniu
osób fkcyjnych.

II.ZASADY KONKURSU

18. W Konkursie może wziąć udział osoba, o której mowa w pkt. 9 Regulaminu,
z zastrzeżeniem pkt. 11 Regulaminu, która spełni łącznie niżej wymienione warunki:
a) Dokona w Okresie Konkursowym, w jednym ze Sklepów konkursowych, jednorazowego
zakupu (tj. udokumentowanego na jednym Dowodzie Zakupu Promocyjnego) przynajmniej 3
dowolnych produktów z asortymentu: Krakus, DecoMorreno, mąki Lubella (zwanego dalej
Zakupem Promocyjnym),
 Przykład 1: Uczestnik dokonuje zakupu 3 mąk Lubella Puszysta Tortowa 1 kg – taki zakup
uprawnia do udziału w Konkursie.
 Przykład 2: Uczestnik dokonuje zakupu 1 mąki Lubella Puszysta Tortowa 1 kg, 1
koncentratu barszczu czerwonego Krakus 300 ml, 1 kakao DecoMorreno 150 g – taki
zakup uprawnia do udziału w Konkursie.
 Przykład 3: Uczestnik dokonuje zakupu 1 mąki Lubella Puszysta Luksusowa 1 kg, 1 mąki
Lubella Tortowa 1kg, 2 kakao DecoMorreno 150 g – taki zakup uprawnia do udziału w
Konkursie ponieważ Uczestnik musi dokonać zakupu min. 3 produktów, może jednak
zakupić większą ilość produktów z asortymentu promocyjnego.
 Przykład 4: Uczestnik dokonuje zakupu 1 kakao DecoMorreno 150 g, 1 ogórków
konserwowych Krakus 920 g, 1 makaronu Lubella Spaghet 500 g – taki zakup nie
uprawnia do udziału w Konkursie, gdyż z asortymentu Lubella w Konkursie biorą udział
jedynie mąki.
b) Zachowa oryginał Dowodu Zakupu Promocyjnego,
c) Wykona zadanie konkursowe polegające na kreatywnym dokończeniu zdania „Zakupy ze
smakiem…”,
d) Dokona zgłoszenia internetowego do Konkursu w Okresie nadsyłania Zgłoszeń Konkursowych,
tj. między 26.11.2018 a 24.12.2018 godz. 12:00:00 poprzez prawidłowe wypełnienie
formularza dostępnego na stronie konkursowej www.zakupyza1000.pl.
Uczestnik przy wypełnianiu formularza zobowiązany jest:
 podać kreatywne dokończenie zdania „Zakupy ze smakiem…” (zwane dalej
Odpowiedzią konkursową),
 załączyć zdjęcie/skan paragonu fskalnego potwierdzającego Zakup Promocyjny,
 podać nr Dowodu Zakupu Promocyjnego potwierdzającego Zakup Promocyjny,
 wybrać z listy sklep Jan, w którym dokonał Zakupu Promocyjnego,
 podać następujące, zgodne z prawdą dane Uczestnika: imię, nazwisko, nr telefonu
komórkowego, adres e-mail oraz datę urodzenia,
 dokona

poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu, akceptacji i zgód
koniecznych dla prawidłowego przebiegu Konkursu, tj.
o
o

„Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Wygraj 1000 zł
na zakupy”, w tym z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych.”
„Oświadczam, że nie jestem: osobą prawną, pracownikiem (bez względu na
podstawę zatrudnienia), ani członkiem rodziny (wstępnym, zstępnym,
małżonkiem, rodzeństwem) Organizatora Konkursu: frmy MGD MWS Sp. z
o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w
Krakowie, pod numerem KRS: 0000271001, numer NIP: 551-17-02-355;
Koordynatora Konkursu: frmy Agencja Reklamowa Redheads s.c. Monika

o

o

o

Grochot, Urszula Szczepańska z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka
67d/166, 31- 559 Kraków, wpisanej do CEIDG, posiadającej numer REGON
121845494 numer NIP: 675-14- 58-257, Administratora Danych Osobowych:
Grupy Maspex Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach przy ul. Legionów
37, 34-100 Wadowice, numer KRS: 0000571274, numer NIP: 5512617657
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
pod numerem KRS: 0000271001, numer NIP: 551-17-02-355, Sieci sklepów
Jan należącej do PHU JAN Jan Burkat z siedzibą w Dobczycach, kod 32-410 ul.
Mostowa 16a. Dobczyce, nr NIP 681-000-34-47, nr REGON 351005439,”
„Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną niezbędnych
informacji wyłącznie związanych z Konkursem i przewidzianych w
Regulaminie na udostępniony przeze mnie jako Uczestnika Konkursu adres
poczty elektronicznej.”
„Wyrażam zgodę na używanie przez Organizatora Konkursu i działającego w
jego imieniu Koordynatora, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
(telefon stacjonarny, telefon komórkowy, smarton, tablet, komputer),
których jestem użytkownikiem, celem komunikacji ze mną w związku z
Konkursem, za pośrednictwem podanych przeze mnie w zgłoszeniu
internetowym do Konkursu: adresu e-mail oraz numeru telefonu, w tym dla
celów przekazania bezpłatnej informacji zwrotnej o Nagrodzie wygranej w
Konkursie, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz.1954).”
„Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem zgłoszonej do Konkursu
Odpowiedzi konkursowej. Oświadczam również, że prawa autorskie i
majątkowe do zgłoszonej przeze mnie Odpowiedzi konkursowej nie są w
żaden sposób ograniczone ani obciążone. Oświadczam, że zgłoszona przeze
mnie Odpowiedź konkursowa nie narusza w żaden sposób przepisów
obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób
trzecich. Oświadczam, że przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność w
przypadku gdy osoba trzecia będzie formułowała roszczenia dotyczące
zgłoszonej Odpowiedzi konkursowej.

Oświadczenie o akceptacji postanowień Regulaminu i wyrażenie zgód, o których
mowa w pkt. d powyżej, jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w
Konkursie i otrzymania informacji o nagrodzie wygranej w Konkursie.
Dane Uczestnika przetwarzane będą wyłącznie w związku z udziałem tego Uczestnika
w Konkursie.
Komunikacja, o której mowa w pkt. d powyżej będzie mieć miejsce wyłącznie w
związku z udziałem Uczestnika w Konkursie w zakresie wskazanym w Regulaminie.
Do prawidłowego Zgłoszenia konieczne jest wypełnienie przez Uczestnika
znajdującego się na Stronie konkursowej, pod formularzem, pola z jednorazowym
kodem alfanumerycznym z wyświetlanego na Stronie konkursowej obrazka w celu
weryfkacji zgłoszenia (tzw. Captcha), jak też kliknięcie pola „zarejestruj”.
Treść Odpowiedzi konkursowej może być wpisana wielkimi lub małymi literami.
Długość tekstu musi ograniczać się do 160 znaków.

Przesłanie zadania konkursowego przez formularz konkursowy znajdujący się na
Stronie konkursowej www.zakupyza1000.pl z uwzględnieniem warunków, o których
mowa w niniejszym Regulaminie zwane jest dalej Zgłoszeniem.

19. Pola zawierające nieprawidłowe dane lub w ogóle nie wypełnione podświetlane są na kolor
czerwony. Po dokonaniu Zgłoszenia na stronie konkursowej Uczestnikowi wyświetli się
komunikat o przyjęciu Zgłoszenia, a na adres e-mail podany w Zgłoszeniu zostanie przesłana
informacja potwierdzająca otrzymanie Zgłoszenia do konkursu.

20. Zgłoszenie musi być dokonane w sposób wskazany w pkt. 18 Regulaminu. Niespełnienie
któregokolwiek z warunków Zgłoszenia udziału spowoduje nieważność Zgłoszenia.
21. Każdy przesłany zgodnie z postanowieniami pkt. 18 Regulaminu formularz to jedno Zgłoszenie w
Konkursie.
22. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń pod warunkiem każdorazowego spełnienia
warunków, o których mowa w pkt 18 Regulaminu.
23. W Konkursie jako nieważne będą traktowane Zgłoszenia, które:
a) Zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub
nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;
b) Zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy,
narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji
seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym.
c) Zawierają treści niezgodne z prawem;
d) Zawierają treści o charakterze religijnym;
e) Zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;
f) Naruszają prawa autorskie bądź inne prawa lub dobra prawnie chronione osób trzecich;
g) Naruszają dobre obyczaje;
h) Opierają się na Dowodzie Zakupu Promocyjnego, z którego nie wynika zakup Produktów
Promocyjnych zgodny z zasadami określonymi w pkt. 18 lub zakup ten nie odbył się w terminie
określonym w pkt. 7 Regulaminu;
i) Nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
Każdy Dowód Zakupu Promocyjnego potwierdzający zakup co najmniej 3 dowolnych produktów
z asortymentu: Krakus, DecoMorreno, mąki Lubella, upoważnia do wysłania tylko jednego
Zgłoszenia.
24. Uczestnik jest zobowiązany zachować Dowód Zakupu Promocyjnego w celu potwierdzenia
uprawnień do nagrody, z zastrzeżeniem, iż data na Dowodzie Zakupu Promocyjnego nie może być
wcześniejsza niż data rozpoczęcia i późniejsza niż data zakończenia Okresu Konkursowego, o
którym mowa w pkt. 7 Regulaminu.
25. Oryginał Dowodu Zakupu Promocyjnego potwierdza dokonanie Zakupu Promocyjnego w
rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
a) Dowód Zakupu Promocyjnego jest prawdziwy – tzn. wystawiony przez Sklep konkursowy,
którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany,
b) Dowód Zakupu Promocyjnego nie jest uszkodzony – tzn. nie budzi wątpliwości, co do
zawartych w nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności nie jest przecięty, ucięty,
naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenie dwóch różnych paragonów,
c) W liście zakupów na Dowodzie Zakupu Promocyjnego jest słowo lub skrót pozwalające
stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych bądź też na Dowodzie Zakupu
Promocyjnego widnieje adnotacja Sklepu konkursowego pozwalająca stwierdzić, iż zakup
dotyczy Produktu Promocyjnego.
d) Data dokonania Zakupu Promocyjnego widniejąca na Dowodzie Zakupu Promocyjnego zawiera
się w okresie trwania Okresu Konkursowego, o którym mowa w pkt. 7 Regulaminu.

26. W każdym przypadku i w każdym czasie, Organizator w imieniu którego w tym zakresie działa
Koordynator zastrzega sobie prawo weryfkacji autentyczności i treści Dowodów Zakupu
Promocyjnego zgłoszonych przez Uczestników do Konkursu, w szczególności posiadanych przez
Laureatów Nagrody. Do udziału w Konkursie uprawniają tylko autentyczne Dowody Zakupu
Promocyjnego. Organizator ma prawo zażądać oryginału Dowodu Zakupu Promocyjnego w
każdym czasie podczas trwania Konkursu oraz w trakcie rozstrzygnięcia Konkursu. Oryginały
dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego powinny zostać przedstawione w siedzibie
Koordynatora działającego w imieniu Organizatora pod adresem: ul. Grzegórzecka 67d/166, 31559 Kraków, poprzez ich dostarczenie osobiste, przesyłką kurierską lub listem poleconym (na
koszt Uczestnika) w terminie 7 (siedmiu) dni (decyduje data nadania Dowodu dokonania
Zakupu Promocyjnego) od dnia wezwania otrzymanego od Koordynatora działającego w imieniu
Organizatora za pośrednictwem wiadomości SMS, połączenia telefonicznego lub listu
elektronicznego e-mail. Do czasu weryfkacji Dowodu Zakupu Promocyjnego, Organizator ma
prawo wstrzymać prawo wydania Nagrody temu Uczestnikowi na czas do 30 (trzydziestu) dni.
Brak odpowiedzi na ww. wezwanie w ww. terminie jest traktowany jako rezygnacja z prawa do
nagrody przez Uczestnika.
27. Jeżeli z treści Dowodu Zakupu Promocyjnego nie wynika, iż Uczestnik dokonał zakupu Produktu
Promocyjnego w Okresie Konkursowym, na Dowodzie Zakupu Promocyjnego powinna znaleźć się
adnotacja dokonana przez przedstawiciela Sklepu konkursowego, w którym dokonano Zakupu
Promocyjnego, potwierdzająca fakt zakupu Produktu Promocyjnego w Okresie Konkursowym.
Adnotacja powinna być również opatrzona pieczątką tego Sklepu konkursowego i podpisem
osoby dokonującej adnotacji.

28. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do
żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. We wszystkich etapach realizacji
Nagrody Laureat Nagrody winien uczestniczyć osobiście.

III. PULA NAGRÓD W KONKURSIE
29. [Nagroda] Organizator przewidział 6 (sześć) nagród w Konkursie (zwanych łącznie Nagrodami) w
postaci pokrycia kosztów zakupów dowolnych, wybranych przez Laureata produktów wskazanych
w załączniku nr 3 do Regulaminu, dostępnych w danym Sklepie konkursowym w dniu odbioru
nagrody, na kwotę 1 000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) bruto. Nagrody zostaną wydane zgodnie z
obowiązującymi przepisami podatkowymi. Organizator przyzna każdemu Laureatowi dodatkową
nagrodę pieniężną. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowić będzie 11,11% wartości
otrzymanej przez Laureata nagrody. Organizator pobierze od Laureata ustaloną wedle
powyższego kwotę nagrody dodatkowej na zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa
w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fzycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1509) i odprowadzi ją do właściwego Urzędu Skarbowego.

30. Laureat zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz,
lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
31. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody,
do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za rzeczową część nagrody ani do wymiany nagrody na
nagrodę innego rodzaju.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

32. Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową (zwaną dalej Komisją), która będzie
czuwać nad prawidłowością organizacji , przebiegu i rozstrzygnięcia Konkursu.
33. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 03.01.2019. Komisja zapozna się z treścią wszystkich
odpowiedzi konkursowych nadesłanych poprzez prawidłowe (zgodne z Regulaminem Konkursu)
wypełnienie formularza zgłoszeniowego do Konkursu. Komisja działając w oparciu o kryterium
kreatywności przy udzielaniu Odpowiedzi, a także biorąc pod uwagę zgodność Zgłoszeń z
Regulaminem dokona wyboru jednej, najbardziej kreatywnej Odpowiedzi konkursowej, w
każdym Sklepie konkursowym spośród wszystkich nadesłanych do Konkursu Zgłoszeń, a ich
autorzy zostaną wpisani jako Laureaci na Listę Zwycięzców.
34. Laureaci zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu do dnia 04.01.2019 r. za pośrednictwem
wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego, otrzymanego poprzez formularz
konkursowy wraz ze Zgłoszeniem i poproszeni o przesłanie na adres e-mailowy Koordynatora
działającego w imieniu Organizatora: promocja@zakupyza1000.pl w terminie do 09.01.2019 od
dnia otrzymania tego powiadomienia, wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza
stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Plik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym
powinien zostać przesłany w formacie .jpg lub .pdf i poj. max. 2MB
35. W przypadku:
a) Niewysłania wiadomości e-mailowej, o której mowa w pkt. 34 powyżej w terminie,
o którym tam mowa lub
b) Wysłania niekompletnej wiadomości e-mailowej, o której mowa w pkt. 34 powyżej
(tj. wysłania niekompletnego formularza, o którym tam mowa)
Laureat traci prawo do Nagrody.
36. Organizator w imieniu którego działa Koordynator weryfkuje prawo Laureata do Nagrody oraz
informuje go o pozytywnym lub negatywnym wyniku weryfkacji w terminie do 10.01.2019. O
pozytywnej lub negatywnej weryfkacji Koordynator informuje Laureata w formie wiadomości emailowej. W przypadku pozytywnej weryfkacji wraz z zawiadomieniem Koordynator przekaże
Laureatowi informacje niezbędne do odebrania nagrody. Informacja zawierać będzie dane o
miejscu odbioru nagrody i dane personalne – imię, nazwisko, nr telefonu - przedstawiciela
Organizatora, który dokona przekazania nagrody. W terminie do 24.01.2019 wskazany
przedstawiciel Organizatora skontaktuje się z Laureatem w celu umówienia dogodnej dla
Laureata daty i godziny odbioru nagrody zachowując przy tym zasady określone w pkt. 39
37. Formularz o którym mowa w pkt. 34 Regulaminu, będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu
zawiera następujące informacje:
a) imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, data urodzenia, nr i seria dowodu
osobistego Laureata
b) następujące oświadczenie::
 „Oświadczam, że jestem właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych
i majątkowych) do zgłoszonej do Konkursu Odpowiedzi konkursowej (dalej
również Utworu) i zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z chwilą wydania nagrody przekazuję
Organizatorowi Konkursu wszelkie prawa autorskie, prawa autorskie
majątkowe oraz wszelkie prawa pokrewne do zwycięskiej Odpowiedzi
konkursowej, w tym prawa do jej nieodpłatnego wykorzystania w dowolny
sposób, dowolną techniką, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na
wszelkich polach eksploatacji w druku, w Internecie na portalach
społecznościowych, w tym na portalu Facebook.
Jednocześnie udzielam Organizatorowi zgody na:
a)
modyfkowanie Utworu w tym m.in. do dokonywania korekt, skrótów, przeróbek,
zmian i adaptacji Utworu oraz jego pojedynczych fragmentów, łączenia Utworu z
innym utworem bez nadzoru autorskiego, a także

b)

swobodne korzystanie z Utworu oraz jego pojedynczych elementów, jak również
swobodne korzystanie z modyfkacji Utworu i jego elementów bez nadzoru
autorskiego, w celu prowadzenia reklamy i promocji dowolnych produktów, pod
dowolną marką wybraną przez Organizatora, na terytorium Polski i za granicą;
c)
anonimowe rozpowszechnianie utworu;
d) wykonywanie zależnych praw autorskich;
Zobowiązuje się w ww. zakresie do niewykonywania w stosunku do Organizatora lub jego
następców prawnych do przysługujących mu do utworu autorskich praw osobistych
wymienionych w art.16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
c) Podpis Laureata i data złożenia podpisu
38. W przypadku negatywnej weryfkacji Zgłoszenia Laureata wpisanego na Listę Zwycięzców (w
rozumieniu pkt. 34-36 Regulaminu) Nagroda pozostanie własnością Organizatora.
39. Nagrody powinny zostać odebrane przez Laureatów najpóźniej do dnia 15.02.2019 r. Odbiór
Nagrody następuje w Sklepie konkursowym, w którym Zwycięzca dokonał zakupu, który
upoważnił go do udziału w Konkursie i z którego pochodzi zwycięski Dowód Zakupu
promocyjnego. Odbiór nagrody będzie możliwy w każdym dniu, z wyłączeniem niedziel
niehandlowych oraz dni ustawowo wolnych od pracy, między godziną 9:00 a 20:00 po
wcześniejszym umówieniu terminu z Laureatem przez przedstawiciela Organizatora.

40. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.
41. Warunkiem wydania Nagrody jest podpisanie przez Laureata dokumentu potwierdzającego
odbiór nagrody (wzór potwierdzenia przekazania i przyjęcia nagrody stanowi załącznik nr 2 do
Regulaminu). Dokument potwierdzenia przekazania i przyjęcia nagrody zostanie przedstawiony
Laureatowi do podpisu przez przedstawiciela Organizatora w chwili jej odbioru, po potwierdzeniu
tożsamości Laureata na podstawie zgodności numeru dowodu osobistego z numerem podanym
w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1.
42. Czas przeznaczony na dokonanie zakupów za kwotę 1000,00 zł bruto, będących nagrodą w
Konkursie, to 30 minut.
43. W ramach Nagrody Laureat może dokonać zakupów spośród wszystkich produktów wskazanych
w załączniku nr 3 do Regulaminu dostępnych w Sklepie konkursowym w dniu realizacji Nagrody.
44. Jeżeli Laureat dokona zakupu promocyjnego na wartość przekraczającą 1 000,00 zł (tysiąc złotych
00/100) bruto, Laureat może dopłacić nadwyżkę z własnych środków pieniężnych. Jeżeli Laureat
zdecyduje się na dopłatę nadwyżki, to nadwyżka ta powinna zostać ujęta na osobnym paragonie.
45. Realizacja nagrody nastąpi w obecności przedstawiciela Organizatora oraz uprawnionego
pracownika z obsługi sklepu.
46. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody z przyczyn
leżących pod stronie Laureata.
47. Nagrody niezrealizowane w terminie do 15 lutego 2019 r. pozostają do dyspozycji Organizatora.
48. Przez dni robocze rozumie się w Regulaminie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

49. Zbyt mała liczba Zgłoszeń lub brak Zgłoszeń realizujących postanowienia niniejszego Regulaminu,
a tym samym brak możliwości wyboru Laureatów, spowoduje, iż nagrody pozostaną własnością
Organizatora.

V.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
50. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Grupa Maspex sp. z o. o. sp.k z
siedzibą w Wadowicach, 34- 100 Wadowice, ul. Legionów 37 wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000571274, NIP:55126117657. Dane kontaktowe: e-mail:marketng@maspex.com.
51. Osobą kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor
Ochrony Danych Osobowych. Adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, adres e-mail: iodkonkursy@maspex.com.

52. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i
ogłoszenia Laureatów, wydania nagród, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji
uczestników. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 pkt. f)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO tj. 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 podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c) RODO tj.
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych.

53. Podanie danych osobowych przez uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie
uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.

54. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, jak
również w okresie przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać z tytułu
uczestnictwa w Konkursie, a w przypadku Laureatów ich dane osobowe będą przetwarzane przez
okres przechowywania dokumentacji podatkowej określony w przepisach prawa, przy czym w
razie różnic pomiędzy tymi terminami zastosowany będzie termin dłuższy.
55. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych: Organizatorowi Konkursu, Koordynatorowi Konkursu,
podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów
informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników
Konkursu, podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi
pocztowe /kurierskie w celu doręczenia nagród. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
zostanie dokonane przez Organizatora (podpowierzenie przetwarzania danych).

56. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do żądania
przeniesienia danych.. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi w zakresie

przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

VI.ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
57. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać w formie pisemnej, listem poleconym
lub pocztą elektroniczną na adres promocja@zakupyza1000.pl. Reklamacje można przesyłać na
adres Koordynatora Konkursu: Agencja Reklamowa Redheads s.c. Monika Grochot, Urszula
Szczepańska z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 67d/166, 31-559 Kraków, wyłącznie z
dopiskiem: Reklamacja Konkurs „Wygraj 1000 zł na zakupy”.
58. Reklamacja powinna zawierać:
a) dane Uczestnika Konkurs składającego reklamację: Imię i nazwisko, adres do korespondencji,
numer telefonu
b) powód reklamacji,
c) treść żądania.
59. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni (słownie: czternaście dni),. Po wyczerpaniu
postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.

VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

60. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą
rozstrzygane przez Sądy właściwe do rozpatrzenia sprawy.
61. W kwestach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
obowiązującego prawa.

Załączniki:
- załącznik nr 1 do REGULAMINU KONKURSU „Wygraj 1000 na zakupy”;
- załącznik nr 2 - wzór potwierdzenia przekazania i przyjęcia nagrody.
- załącznik nr 3 – lista asortymentowa Maspex

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU „Wygraj 1000 zł na zakupy”

……………………………………………… numer telefonu komórkowego z którego zostało nadesłane Zgłoszenie
……………………………………………… imię i nazwisko
……………………………………………… adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym)
…………………………………………….. data urodzenia
…………………………………………….. seria i nr dowodu osobistego

Oświadczam, że jestem właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) do
zgłoszonej do Konkursu Odpowiedzi konkursowej i zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z chwilą wydania nagrody przekazuję Organizatorowi Konkursu
wszelkie prawa autorskie, prawa autorskie majątkowe oraz wszelkie prawa pokrewne do zwycięskiej
Odpowiedzi konkursowej, w tym prawa do jej nieodpłatnego wykorzystania w dowolny sposób,
dowolną techniką, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji w
druku, w Internecie na portalach społecznościowych, w tym na portalu Facebook.
Jednocześnie udzielam Organizatorowi zgody na:
a)

modyfkowanie Utworu w tym m.in. do dokonywania korekt, skrótów, przeróbek, zmian i

adaptacji Utworu oraz jego pojedynczych fragmentów, łączenia Utworu z innym utworem bez
nadzoru autorskiego, a także
b)

swobodne korzystanie z Utworu oraz jego pojedynczych elementów, jak również swobodne

korzystanie z modyfkacji Utworu i jego elementów bez nadzoru autorskiego, w celu prowadzenia
reklamy i promocji dowolnych produktów, pod dowolną marką wybraną przez Organizatora, na
terytorium Polski i za granicą;
c)

anonimowe rozpowszechnianie utworu;

d) wykonywanie zależnych praw autorskich;
Zobowiązuje się w ww. zakresie do niewykonywania w stosunku do Organizatora lub jego następców
prawnych do przysługujących mu do utworu autorskich praw osobistych wymienionych w art.16
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

…………………………………… (data i czytelny podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU KONKURSU „Wygraj 1000 zł na zakupy”

WZÓR POTWIERDZENIA ODEBRANIA NAGRODY
Potwierdzenie przekazania i przyjęcia nagrody w Konkursie pod nazwą
„Wygraj 1000 na zakupy”
Sporządzone pomiędzy: MGD MWS Sp. z o.o. Sp. K , z siedzibą
w Wadowicach, ul. Legionów 37
reprezentowanym przez:
zwanym dalej Przekazującym
...............................................................................................................
(imię i nazwisko)

...............................................................................................................
(adres)

...............................................................................................................
(Pesel , NIP)

...............................................................................................................
(nr i seria dowodu osobistego)

zwanym dalej Przyjmującym

1. Na podstawie i na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu pod nazwą „Wygraj 1000 na
z a k u p y ” Przekazujący prze kazuje, a Przyjmujący przyjmuje nagrodę w postaci
……………………………………. o wartości ………. bruto wraz z nagrodą dodatkową w wysokości …….. Łączna
wartość nagrody bruto wynosi ……… zł.
2. Przyjmujący oświadcza, iż wiadomym mu jest, iż wartość otrzymanej nagrody stanowi przychód do
opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fzycznych i z tego tytułu jest
zobowiązany do zapłaty podatku.*
…………………………………….………. Wadowice
data przekazania i przyjęcia, miejscowość
czytelne podpisy :
……………………………….
Przekazujący

.................................................
Przyjmujący

* ma zastosowanie w przypadku, gdy wartość nagrody nie jest objęta zwolnieniem przedmiotowym
(wartość nagrody do 2000 zł bruto jest zwolniona od podatku)
* Organizator zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnego podatku z nagrody dodatkowej, o
której jest mowa w pkt. 1

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU KONKURSU „Wygraj 1000 zł na zakupy”
Nazwa wyrobu

Zawartoś ć Netto

Łowicz Dż em
Łowicz Dż em Truskawkowy

280 G

Łowicz Dż em Wiś niowy

280 G

Łowicz Dż em Brzoskwiniowy

280 G

Łowicz Dż em z Czarnej Porzeczki

280 G

Łowicz Dż em Leś ny

280 G

Łowicz Dż em Jagodowy

280 G

Łowicz Dż em Ananasowy

280 G

Łowicz Dż em Morelowy

280 G

Łowicz Dż em z Aronii

280 G

Łowicz Dż em Malinowy

280 G

Łowicz Dż em Agrest Kiwi

280 G

Łowicz Dż em Truskawkowy

450 G

Łowicz Dż em Wiś niowy

450 G

Łowicz Dż em Brzoskwiniowy

450 G

Łowicz Dż em z Czarnej Porzeczki

450 G

Łowicz "100% z owoców"
Łowicz Truskawka 100% z owoców

220 G

Łowicz Wiś nia 100% z owoców

220 G

Łowicz Brzoskwinia 100% z owoców

220 G

Łowicz Czarna porzeczka 100% z owoców

220 G

Łowicz Malina 100% z owoców

220 G

Łowicz "100% z owoców" prozdrowotne
Łowicz Dzika róż a 100% z owoców

235 G

Łowicz Rokitnik 100% z owoców

235 G

Łowicz Czarny bez 100% z owoców

235 G

Łowicz Dereń 100% z owoców

235 G

Łowicz Pigwowiec 100% z owoców

235 G

Łowicz Extra Gładki 100%
Łowicz Extra Gładki 100% Truskawka

235 G

Łowicz Extra Gładki 100% Wiś nia

235 G

Łowicz Extra Gładki 100% Brzoskwinia

235 G

Łowicz Extra Gładki 100% Morela i Mango

235 G

Łowicz Extra Gładki 100% Czarna Porzeczka i Jeż yna

235 G

Łowicz czekodż em
Łowicz czekodż em truskawka

250G

Łowicz czekodż em wiś nia

250G

Łowicz czekodż em brzoskwinia

250G

Łowicz czekodż em ś liwka

250G

Łowicz Powidła wę gierkowe

290 G

Łowicz Ż urawina do mię s i serów

230 G

Łowicz Borówka do mię s i serów

230 G

Łowicz Konfitura
Łowicz Konfitura z Wiś ni

240 G

Łowicz Konfitura z Truskawek

240 G

Łowicz Konfitura z Jagód

240 G

Łowicz Konfitura z Brzoskwiń

240 G

Łowicz Konfitura z Czarnych Porzeczek

240 G

Łowicz Konfitura z Owoców Leś nych

240 G

Łowicz Konfitura z Malin

240 G

Łowicz Konfitura z Moreli

240 G

Łowicz Koncentrat pomidorowy
Łowicz Koncentrat pomidorowy 30%

80 G

Łowicz Koncentrat pomidorowy POUCH

80g

Łowicz Koncentrat pomidorowy 30%

190 G

Łowicz Przecier pomidorowy

500 G

Łowicz Passata classica

680 g

Łowicz Pomidory w puszce całe

400 G

Łowicz Pomidory w puszce krojone

400 G

Łowicz Sos
Łowicz Sos Słodko-Kwaś ny

350 G

Łowicz Sos Słodko-Kwaś ny Pikantny

350 G

Łowicz Sos Spaghetti

350 G

Łowicz Sos Chiń ski

350 G

Łowicz Sos Meksykań ski

350 G

Łowicz Sos Boloń ski

350 G

Łowicz Sos Boloń ski

500 G

Łowicz Sos Pieczarkowy

500 G

Łowicz Sos Spaghetti

500 G

Łowicz Sos Słodko-Kwaś ny

500 G

Łowicz Sos Chiń ski

500 G

Łowicz Sos Meksykań ski

500 G

Łowicz Sos neapolitań ski

500 G

SOSY Z MIĘ SEM
Łowicz Sos Pomidorowy z boczkiem

350 G

Łowicz Sos Chili con carne z mię sem mielonym

350 G

Łowicz Sos Boloń ski z mię sem wieprzowym

350 G

Łowicz Dania Gotowe i Kociołek
Łowicz Flaki wołowe w rosole

500 G

Łowicz Flaki po zamojsku

500 G

Łowicz Fasolka po bretoń sku z kiełbasą i boczkiem

580 G

Łowicz Gołą bki w sosie pomidorowym

580 G

Łowicz Pulpety w sosie pomidorowym

580 G

Łowicz Klopsy w sosie pomidorowym

580 G

Łowicz Fasolka po bretoń sku z kiełbasą i boczkiem

940 G

Łowicz Gołą bki w sosie pomidorowym

900 G

Łowicz Pulpety w sosie pomidorowym

900 G

Łowicz Kociołek do syta - meksykań ski

580 G

Łowicz Kociołek do syta – orientalny

580 G

Łowicz Kociołek do syta - tradycyjny

580 G

Łowicz Kociołek do syta – rosyjski

580 G

Łowicz Kociołek do syta - wę gierski

580 G

Łowicz Kociołek do syta - boloń ski

580 G

Łowicz Kociołek do syta – chłopski

580 G

Łowicz Syrop
Łowicz Syrop owocowy – Malina

400 ml

Łowicz Syrop owocowy – Wiś nia

400 ml

Łowicz Syrop owocowy - Pomarań cza

400 ml

Łowicz Syrop owocowy - Truskawka

400 ml

Łowicz Syrop owocowy - Czarna Porzeczka

400 ml

Łowicz Syrop owocowy - Malina z Kwiatem Lipy

400 ml

Łowicz Syrop owocowy - Malina z Ż urawiną

400 ml

Łowicz Syrop owocowy - Malina z Cytryną

400 ml

Łowicz Syrop owocowy – Ż urawina

400 ml

Łowicz Syrop owocowy – Cytryna

400 ml

Łowicz Syrop owocowy – Malina

680 ml

Łowicz Syrop owocowy - Malina z lipą

680 ml

Łowicz Syrop owocowy - Malina z ż urawiną

680 ml

Syropy "ZDROWIE Z NATURY"
Łowicz Syrop z Owoców Dzikiej Róż y

250 ml

Łowicz Syrop z Owoców Czarnego Bzu

250 ml

Łowicz Syrop z Owoców Aronii

250 ml

Łowicz Syrop z Pę dów Sosny

250 ml

Łowicz Syrop z Malin z Witaminami

250 ml

Łowicz Syrop z Owoców Jagody

250 ml

Krakus
Krakus Ogórki Konserwowe

920G

Krakus Ogórki Kiszone

630 G

Krakus Ogórki Korniszony

500 G

Krakus Ogórki Korniszony z chili

500 G

Krakus Ogórki Korniszony z czosnkiem

500 G

Krakus Chrzan

180 G

Krakus Ć wikła z chrzanem

300 G

Krakus Koncentrat Barszczu Czerwonego

300 ml

Krakus Koncentrat Ż urku

300 ml

Krakus Zupa Barszcz Czerwony

1L

Krakus Zupa Ż urek

1L

Krakus Zupa Barszcz Czerwony Familijny

1,5 L

Krakus Zupa Ż urek Familijny

1,5 L

Krakus Koncentrat Grzybowy

300 ml

Kotlin
Kotlin Ketchup Łagodny

450 G

Kotlin Ketchup Pikantny

450 G

Kotlin Ketchup z Piekła Rodem

450 G

Kotlin Ketchup Czosnek-Bazylia

450 G

Kotlin Ketchup Łagodny 60% mniej kalorii

450 G

Kotlin Ketchup Pikantny 60% mniej kalorii

450 G

Kotlin Ketchup Łagodny

650 G

Kotlin Ketchup Pikantny

650 G

Kotlin Ketchup Łagodny

950 G

Kotlin Ketchup Pikantny

950 G

Kotlin Ketchup łagodny

280 G

Kotlin Ketchup pikantny

280 G

Kotlin Ketchup Łagodny

200 G

Kotlin Ketchup Pikantny

200 G

Kotlin Ketchup Łagodny

380 G

Kotlin Ketchup Pikantny

380 G

Kotlin Ketchup Łagodny

970G

Kotlin Ketchup Pikantny

970G

Kotlin Ketchup Łagodny

3000 G

Kotlin Ketchup Pikantny

3000 G

Kotlin Koncentrat Pomidorowy 30%

80 G

Kotlin Koncentrat Pomidorowy 30%

190 G

Kotlin Koncentrat Pomidorowy 30%

970 G

WŁOCŁAWEK
Włocławek Ketchup łagodny

200 G

Włocławek Ketchup pikantny

200 G

Włocławek Ketchup łagodny

380 G

Włocławek Ketchup pikantny

380 G

Włocławek Ketchup łagodny

740 G

Włocławek Ketchup pikantny

740 G

Włocławek Ketchup łagodny

970 G

Włocławek Ketchup pikantny

970 G

Włocławek Ketchup łagodny

250 G

Włocławek Ketchup pikantny

250 G

Włocławek Ketchup łagodny

480 G

Włocławek Ketchup pikantny

480 G

Włocławek Ketchup łagodny

6000 G

Włocławek Ketchup pikantny

6000 G

Włocławek Koncentrat pomidorowy 30%

190 G

Włocławek Koncentrat pomidorowy 30%

300 G

Włocławek Koncentrat pomidorowy 30%

970 G

FRUKTUS
MAJONEZ RZYMSKI

260g

MAJONEZ RZYMSKI

850g

Krakus
Krakus Zupa Barszcz Czerwony Familijny

1,5 L

Krakus Zupa Ż urek Familijny

1,5 L

Krakus Koncentrat Grzybowy

300 ml

Krakus Ć wikła z chrzanem

300 G

Krakus Koncentrat Ż urku

300 ml

Decomorreno La Festa - kartonik 250g
Decomorreno La Festa - kartonik 250g - Hot Classico monosaszetka

10*25 g

Decomorreno La Festa - kartonik 250g - Hot Milky monosaszetka

10*25 g

Decomorreno La Festa - kartonik 250g - Hot Dark monosaszetka

10*25 g

Decomorreno La Festa - Hot Classico monosaszetka

25g

Decomorreno La Festa - Hot Milky monosaszetka

25g

Decomorreno La Festa - Hot Dark monosaszetka

25g

Decomorreno La Festa - Hot Cherry monosaszetka

25g

Decomorreno La Festa - Hot Strawberry monosaszetka

25g

Decomorreno La Festa - torba strunowa 150g
Hot classico

150 g

Hot Milky

150 g

Kakao DecoMorreno
Kakao – kartonik

150 g

Kakao – kartonik

80 g

Puchatek słoik (PET)
Napój kakaowy instant z witaminami
Puchatek torebka

350 g

Napój kakaowy instant z witaminami

300 g

Napój kakaowy instant z witaminami

150 g

Napój kakaowy instant z witaminami

500 g

Ekland owocowy torebka 300g
Cytrynowa

300 g

Malinowa

300 g

Wieloowocowy

300 g

Owoce leśne

300 g

Ekland Junior torebka 250g
Malinowo – truskawkowy

250 g

Brzoskwiniowo - jabłkowo - żurawinowy

250 g

Lukrowane draże kakaowe
Draże

20g

Zabielacz do kawy "CREMONA"
"Cremona" śmietankowa classic

200g

"Cremona" śmietankowa classic

80g

"Cremona" niskokaloryczna light

200g

"Cremona" śmietankowa classic
Czekolada La Festa 1000g

400g

Clasic MV 104

1000

Premium MV 101

1000

Premium MV 102

1000

Premium MV 109

1000

Biała Czekolada MV106

1000

Decomorreno Caramel Shake MV 111

1000

Herbata Ekland 1000g
Malinowa MV 202

1000

Cytrynowa MV 201

1000

Cytryna - malina MV 204

1000

Ekland Earl Grey MV 207

1000

Ekland owoce leśne MV 208
Ekland malinowa MV 210 SZKOLNA

1000
1000g

Cofetta – Zabielacz
Classic MV 301

1000

Mleczny - milky MV 302

1000

Krakus - Zupa 1000g
Barszcz czerwony MV 401

1000

Pieczarkowa MV 402

1000

Pomidorowa MV 404

1000

LUBELLA - MAKARON CLASSIC
Nitki

500

Spaghetti – folia

500

Wstążki

500

Świderki

500

Muszelka mała

500

Kolanka ozdobne

500

Łazanki

500

Fale

400

Gniazda nitki

400

Gniazda wstążki

400

Gniazda wstęgi – pappardelle

250

Lasagne

500

Cannelloni

250

Pióra

400

Kokardki

400

Kokardki małe

400

Krajanka

400

Wstążki długie – kartonik

400

Świdry

400

Muszelki morskie

400

Uszka

400

Świderki z warzywami

400

Kokardka z warzywami

400

LUBELLA - MAKARON CLASSIC MINI
Mini Kokardki

400

Mini Kółka

400

Mini Pióra

400

Mini Rurka z Warzywami

400

Mini Świderek Czekoladowy

400

MAKARON LUBELLA JAJECZNA
Krajaneczka

250

Krajanka

250

Koraliki

250

Gwiazdki

250

Ryż

250

Zacierka

250

MAKARON LUBELLA 5 JAJECZNY
Nitki

250

Nitki

400

Krajanka

400

Wstążki

400

MAKARON WADOWICKI
Świderki

400

Spaghetti

400

Kolanka ozdobne

400

Muszelki morskie

400

Kluseczki

250

MAKARON WADOWICKI - PACZKA RODZINNA
Nitka cięta

800

Świderki

800

Wstążka cięta

800

MAKARON PEŁNE ZIARNO
Spaghetti

400

Świdry

400

Pióra

400

Gniazda wstążka

400

Kokardka

400

Świder z orkiszem

400

Świder z żytem

400

PŁATKI KUKURYDZIANE LUBELLA
Corn Flakes

250

Corn Flakes

500

Corn Flakes - pełne ziarno

250

Corn Flakes - pełne ziarno

500

Corm Flakes - kakao z miodem

200

Corn Flakes - kakao z miodem

400

PŁATKI ŻYTNIE LUBELLA
Płatki żytnie

250

Płatki żytnie

500

PŁATKI ŚNIADANIOWE MLEKOŁAKI
Choco Muszelki

250

Choco Kulki

250

Miodo Kółka

250

Cinis Gwiazdki

250

Piegołaki Choco

250

Choco Muszelki

500

Choco Kulki

500

Miodo Kółka

500

Cinis Gwiazdki

500

Piegołaki Choco

500

Cinisy

250

Cinisy

500

PALUSZKI LUBELLA
Paluszki Lubella z solą

70

Paluszki Lubella z sezamem

70

Paluszki Lubella z cebulką i serem

70

Paluszki Lubella z solą

275

Paluszki Lubella z sezamem

220

PALUSZKI LUBELLA NATURES
Paluszki Lubella Natures z solą morską

70

Paluszki Lubella Natures czosnkowo - ziołowe

70

MĄKA
Mąka poznańska

1000

Mąka luksusowa

1000

Mąka krupczatka

1000

Mąka tortowa

1000

MĄKA PUSZYSTA
Mąka Puszysta poznańska

1000

Mąka Puszysta luksusowa

1000

Mąka Puszysta wrocławska

1000

Mąka Puszysta krupczatka

1000

Mąka Puszysta tortowa

1000

Mąka Uniwersalna

1000

MĄKA PEŁNE ZIARNO
Mąka pszenna pełnoziarnista

1000

Mąka pełnoziarnista 3 zboża do chleba

1000

KASZE
Kasza manna błyskawiczna

500

Kasza jęczmienna gruba

400

Kasza jęczmienna średnia

400

Makaron Malma
Fusilli (świdry)

500

Spaghetti

500

Capellini nidi (gniazda nitki)

400

Penne (pióra)

500

Tagliatelle nidi (gniazda wstążki)

400

