
 
Regulamin akcji „Korona Smakosza” 

 
I.  Postanowienia ogólne 
 

Organizatorem akcji „Korona Smakosza”,  zwanej dalej „Akcją” składającą się z Plebiscytu i 
Konkursu, jest : 
MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 61, wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047354 przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy,NIP:522-000-28-60, REGON: 012775559 kapitał 
zakładowy 257 068 680,00 zł, kapitał wpłacony 257 068 680,00 zł – zwane dalej razem 
„Organizatorem”  

 
1.1. Akcja trwa od dnia 19 października 2013 r. do 20 października 2013 r. 

 
1.2. Akcja zostanie przeprowadzona w formie Plebiscytu i Konkursu. 

 
1.3. Osoba biorąca udział w akcji, poprzez swoje uczestnictwo w niej, wyraża zgodę na 

postanowienia regulaminu. 
  

1.4. Przez Uczestnika Akcji rozumie się zarówno uczestnika Konkursu jak i punkty gastronomiczne 
zgłoszone do  „Korony Smakosza” . 

1.5. Organizator przyrzeka nagrodę w rozumieniu art. 919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego. 
 

1.6. Celem Plebiscytu jest promocja poznańskich lokali gastronomicznych, jak też inspirowanie 
właścicieli tych lokali do budowania odpowiednich relacji z klientami.  

1.7. Celem Konkursu jest zachęcenie do brania udziału w plebiscycie „Korona Smakosza”, w którym 
uczestnicy wybierają godny polecenia w ich ocenie punkt gastronomiczny.  

 
II.  Zasady Plebiscytu 
 
2.1. Plebiscyt polega na tym, aby spośród wszystkich punktów gastronomicznych, które 

zadeklarowały chęć udziału w plebiscycie „Korona Smakosza” wyłonić te, które cieszą się 
najlepszą opinią i sympatią konsumentów. Głosowanie na punkt gastronomiczny w plebiscycie 
odbywa się poprzez wyrażenie opinii i przyznanie ocen w kategoriach: wystrój lokalu, jakość 
obsługi, smak potraw, atmosfera, lokal na spotkania z przyjaciółmi, lokal na rodzinny obiad, 
lokal na romantyczny wieczór, lokal na lunch, lokal z najlepszą relacją jakość-cena. 

 
2.2. W Plebiscycie mogą wziąć udział przedsiębiorcy prowadzący punkty gastronomiczne 

(restauracje, pizzerie, fast food, puby, kawiarnie) na terenie aglomeracji Poznania. 
2.3. Swoje głosy w Plebiscycie mogą oddawać wszystkie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły 18 lat (słownie: osiemnaście) oraz spełnią wymagania 
określone w dziale III niniejszego regulaminu (zwani dalej: Uczestnikami) z tym zastrzeżeniem, 
że dla ważności głosu w Plebiscycie jest konieczne dokończenie zdania pozostającego w 
niezmienionej formie. 

 
2.4. Punkty gastronomiczne mogą być zgłaszane do udziału w Plebiscycie od dnia 25 września 

2013 r. do dnia 17 października 2013 r. przez wszystkie osoby spełniające warunki opisane w 
punkcie poprzedzającym. O terminie decyduje data przekazania wypełnionego kuponu do 
Organizatora akcji. 



 
2.5. Aby zagłosować na punkt gastronomiczny w Plebiscycie należy prawidłowo wypełnić kupon. 

Kupon będzie do odebrania w punkcie gastronomicznym biorącym udział w akcji, który 
jednocześnie zadeklarował chęć udziału w plebiscycie „Korona Smakosza” codziennie w czasie 
trwania akcji. Wypełniony kupon należy wrzucić do pojemnika Organizatora znajdującego się w 
punkcie gastronomicznym biorącym udział w akcji. 

 
2.6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Plebiscycie tych zgłoszonych 

punktów gastronomicznych, które nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu, jak również 
zastrzega sobie prawo nie uwzględniania w Plebiscycie takich zgłoszeń, które z uwagi na 
podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych punktu gastronomicznego nie pozwalają na 
zidentyfikowanie konkretnego punktu gastronomicznego lub które zawierają zwroty lub 
określenia powszechnie uważane za wulgarne lub obraźliwe. 

 
2.7. Aby kupon był brany pod uwagę przy obliczaniu wyników, musi być do niego dołączona kopia 

paragonu. 
 

2.8. Głosowanie w Plebiscycie odbywa się na kuponach konkursowych, o których mowa w punkcie 
2.5. niniejszego regulaminu.  

 
2.9. Głosowanie w Plebiscycie wyłania zwycięzców w 9 (słownie: dziewięciu) kategoriach: wystrój 

lokalu, jakość obsługi, smak potraw, atmosfera, lokal na spotkania z przyjaciółmi, lokal na 
wyjścia rodzinne, lokal na romantyczny wieczór, lokal na lunch, lokal z najlepszą relacją jakość-
cena. 

 
2.10. Zwycięzcą Plebiscytu w danej kategorii zostanie ten punkt gastronomiczny, na który Uczestnicy 

oddadzą największą liczbę maksymalnych ocen na 5 koron (słownie: pięć koron) pozytywnie 
oceniających punkt gastronomiczny. W Plebiscycie dany lokal gastronomiczny może wygrać 
tylko w jednej z dziewięciu kategorii, w której uzyska największą ilość głosów. W przypadku 
równej ilości głosów w kilku kategoriach, decyzję odnośnie przyznania nagrody w danej 
kategorii podejmuje Komisja. 
 

2.11. Wyłonienie zwycięzców Plebiscytu zostanie dokonane przez Komisję Plebiscytową powołaną 
przez Organizatora, która dokona podliczenia wszystkich oddanych w Plebiscycie głosów. 
Skład Komisji Plebiscytowej: 
Andrzej Michalski – Dyrektor Hali Makro w Poznaniu 
Radosław Woźniak – Kierownik Działu Kas i Obsługi Klienta Hali Makro w Poznaniu 
Renata Dmochowska – Z-ca Kierownika Działu Kas i Obsługi Klienta Hali Makro w Poznaniu 
Anna Kaszubowska- Przedstawiciel Handlowy Działu Sił Sprzedaży Hali Makro w Poznaniu 
Jakub Pindych -Przedstawiciel Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 
 

2.12. Publikacja wyników Plebiscytu na stronie internetowej nastąpi do trzech tygodni po zakończeniu 
Plebiscytu na stronie www.koronasmakosza.poznan.travel 

 
III.  Zasady Konkursu 
 
3.1 Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnaście 18 lat (zwani dalej: Uczestnikami) i 
zamierzające wziąć udział w konkursie „Korona Smakosza”, które wypełnią Kupon Konkursowy 
oraz prawidłowo oddadzą głos w plebiscycie. 



 
 

3.2 Konkurs polega na tym, aby przy okazji oddawania głosu w plebiscycie „Korona Smakosza” 
(zwanym dalej: Plebiscytem) zgodnie z regulaminem tego plebiscytu, w  jak najciekawszy, 
najbardziej trafny lub oryginalny sposób dokończyć zdanie (zwane dalej: Zdaniem 
Konkursowym) 
 „Chętnie polecę ten lokal, ponieważ............................”  
 

3.3 Odpowiedzi konkursowe polegające na dokończeniu podanego w punkcie poprzedzającym 
zdania mogą być udzielane w następujący sposób: na prawidłowo wypełnionym Kuponie 
odebranym w punkcie gastronomicznym uczestniczącym w akcji i wrzuconym do pojemnika 
Organizatora znajdującego się w punkcie gastronomicznym biorącym udział w akcji podczas jej 
trwania. 

 
3.4. Warunkiem tego, aby dane zgłoszenie dokonane zgodnie z punktem poprzedzającym było 

brane pod uwagę w Konkursie jest podanie przez Uczestnika jego danych osobowych w postaci 
imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego. 

 
3.5.  Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie zgłoszeń, które nie 

spełniają warunków niniejszego Regulaminu jak również zgłoszeń zawierających zwroty lub 
określenia powszechnie uważane za wulgarne lub obraźliwe. 
 

3.7. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy. Jednakże uczestnik 
może wygrać tylko jedną nagrodę. 

  
3.8. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że treść, którą podał, 

jako dokończenie Zdania Konkursowego nie narusza praw osób trzecich oraz wyraża zgodę na 
publikowanie i publiczne udostępnianie treści jego odpowiedzi konkursowej w związku z 
informowaniem o Konkursie w środkach masowego przekazu, w Internecie oraz podczas gali 
wręczania nagród w Konkursie, jak również zezwala na wykorzystywanie treści jego odpowiedzi 
konkursowej w ramach działalności promocyjnej i marketingowej Organizatora oraz innych 
podmiotów zaangażowanych w organizację Konkursu. 

 
3.9. Wyłonienie zwycięzców Konkursu zostanie dokonane przez Komisję Konkursową powołaną 

przez Organizatora, która dokona wyboru najciekawszych, najbardziej trafnych lub oryginalnych 
sposobów dokończenia Zdania Konkursowego. Skład Komisji Konkursowej: 
Andrzej Michalski – Dyrektor Hali Makro w Poznaniu 
Radosław Woźniak – Kierownik Działu Kas i Obsługi Klienta Hali Makro w Poznaniu 
Renata Dmochowska – Z-ca Kierownika Działu Kas i Obsługi Klienta Hali Makro w Poznaniu 

 Anna Kaszubowska- Przedstawiciel Handlowy Działu Sił Sprzedaży Hali Makro w Poznaniu 
Jakub Pindych -Przedstawiciel Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 
 

3.10. Publikacja wyników Konkursu i zwycięzców konkursu nastąpi w trzy tygodnie po zakończonym 
plebiscycie na stronie internetowej  www.koronasmakosza.poznan.travel . Ogłoszenie wyników 
Konkursu będzie polegało na podaniu imion i nazwisk osób nagrodzonych lub wyróżnionych w 
Konkursie wraz z podaniem treści dokończonego przez nich Zdania Konkursowego. 

 
 

 
 



IV. Nagrody w Konkursie  
 
4.1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody: 
 

a) 1 nagroda: Telewizor Samsung LED 32” o wartości 995,07 brutto 

b) 2 nagroda: Telefon komórkowy Nokia 311 o wartości 392,37 brutto 

c) 3 nagroda: Aparat fotograficzny Benq LR100 o wartości 220,17 brutto 
d)          4 nagroda: Tablet Ove 7” OV-TB 08 o wartości 184,27 brutto 

e) 5 nagroda: Noże kuchenne Gerlach o wartości 135,30 brutto 
f) 6 nagroda: Amica spieniacz do mleka o wartości 122,99 brutto 

g) 7-9 nagroda: Bony na zakupy do Makro o wartości 100zł brutto każdy 

 

 
4.1.a. Wartość poszczególnych nagród ustalona została wg. cen  brutto obowiązujących w Makro.  
 
4.1.b.   Wartość nagród zostanie powiększona o kwotę odpowiadającą wartości podatku wyliczonego od wartości 

takiej powiększonej nagrody. Wydanie nagrody nastąpi po uregulowaniu, tj. potrąceniu podatku, o 
którym mowa jest w art. 30, ust. 1, pkt. 2 UPDOF (10%). 

 
4.2. Informacje o miejscu i terminie rozdania nagród w Konkursie zostaną umieszczone na stronie 

www.poznan/koronasmakosza.pl . Nagrody zostaną rozdane zwycięzcom, po sprawdzeniu ich 
tożsamości na podstawie przedstawionego dokumentu ze zdjęciem lub przesłane pocztą. 

 
4.3. Organizator informuje, że wręczanie nagród w Konkursie może być utrwalane za pomocą 

urządzeń nagrywających dźwięk lub obraz, a relacje z wręczenia nagród w Konkursie mogą być 
upubliczniane w prasie, radiu i w telewizji jak również w innych środkach masowego przekazu 
lub w Internecie jak również mogą być wykorzystywane w działalności promocyjnej i 
marketingowej Organizatora. 

 
4.4. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 

Uczestnik potwierdza odbiór nagrody własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu odbioru 
nagrody. 

 
4.5. W przypadku nieodebrania nagrody w wyznaczonym terminie nagrody przechodzą na własność 

Organizatora. 
 
4.6. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 
 
V. Nagrody w Plebiscycie  
 
5.1. W Plebiscycie przewidziano następujące nagrody: 
 

a) jedną nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w Plebiscycie w każdej z dziewięciu kategorii, 
w postaci bonów towarowych do wykorzystania w hali Makro w Poznaniu o wartości 1 000 zł  
brutto (słownie złotych: jeden tysiąc złotych). 

b) jedną nagrodę w postaci bonów towarowych do wykorzystania w hali Makro w Poznaniu o 
wartości 100 zł brutto( słownie złotych: sto złotych) dla osoby polecającej (kelnera/kelnerki) 
za zajęcie pierwszego miejsca w każdej z dziewięciu kategorii w ilości najwięcej zebranych 
wypełnionych kuponów. Osoba polecająca (kelner/kelnerka) podczas trwania Plebiscytu 
przypiszą do swojej osoby cyfrę 1,2,3,4,5… lub literę A,B,C,D,E…i wydając kupon zaznaczą 
na nim właściwą, wcześniej przypisana do siebie cyfrę lub literę. 



 
5.2. Informacje o miejscu i terminie rozdania nagród w Plebiscycie zostaną umieszczone na stronie 

www.koronasmakosza.poznan.travel . Zostaną one rozdane osobiście osobom uprawnionym do 
reprezentowania nagrodzonych w Plebiscycie. Organizator zastrzega sobie prawo do zbadania 
przed wydaniem nagrody uprawnienia danej osoby do reprezentowania Punktu 
gastronomicznego. 

             
5.3. Organizator informuje, że wręczanie nagród w Plebiscycie może być utrwalane za pomocą 

urządzeń nagrywających dźwięk lub obraz, a relacje z wręczenia nagród w Plebiscycie mogą 
być upubliczniane w prasie, radiu i w telewizji jak również w innych środkach masowego 
przekazu lub w Internecie jak również mogą być wykorzystywane w działalności promocyjnej i 
marketingowej Organizatora. 

 
5.4. Jeżeli właściciel punktu gastronomicznego lub osoba uprawniona do jego reprezentowania nie 

zgłosi się  po odbiór nagrody zgodnie z pkt. 5.2. wówczas nagroda nieodebrana przechodzi na 
własność Organizatora. 

 
5.5. Punkty gastronomiczne nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 

Właściciel punktu gastronomicznego lub osoba przez niego upoważniona potwierdza odbiór 
nagrody własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu odbioru nagrody. 

              
5.6. W przypadku, gdyby nagroda podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

będzie ona powiększona o kwotę odpowiadającą wartości podatku wyliczonego od wartości takiej 
powiększonej nagrody. Wydanie nagrody nastąpi po uregulowaniu, tj. potrąceniu podatku, o którym 
mowa jest w art. 30, ust. 1, pkt. 2 UPDOF (10%). 

              
5.7. W przypadku, gdy nagroda przypadnie podmiotowi podlegającemu opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób prawnych, to na niej będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od otrzymanej 
nagrody. 

 
 
VI. Postępowanie reklamacyjne  
 
6.1. Reklamacje, co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym na adres 

Organizatora do dnia 15 listopada 2013 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje 
data dotarcia reklamacji pod wskazany adres.  

 
6.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres Uczestnika Akcji, 

jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 
 
6.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie czternastu (14) dni od dnia 

doręczenia Organizatorowi.  
 
6.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników Akcji na podstawie Regulaminu. 
 
6.5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Akcji  

o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji 
w terminie siedmiu (7) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 
 
 



VII. Postanowienia końcowe 
 
7.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku 

zmiany przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Akcji.  

7.2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Akcją będą rozstrzygane 
przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora. 

7.3. Zasady przeprowadzania Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały 
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.  

 
7.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
 
7.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w 

komunikacji z uczestnikami Akcji wynikające z przyczyn od niego niezależnych. 

7.6. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu i Plebiscytu następuje zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 
101 poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych uczestników Plebiscytu i 
Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do 
wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo 
dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.  

 
  
 

VIII. Postanowienia końcowe 
 
 
8.1. Bony towarowe zachowują ważność do 31 grudnia 2013 r. i po tym terminie nie mogą być 

przedstawione do realizacji. 

8.2. Bony mogą być zrealizowane wyłącznie w hali Makro w Poznaniu. 

8.3. Okaziciel bonu w momencie dokonywania zapłaty za towar, przekazuje bon towarowy 
kasjerowi. 

8.4. Bon towarowy jest dokumentem upoważniającym okaziciela do zakupu dowolnych towarów 
znajdujących się w aktualnej ofercie MAKRO z wykluczeniem grupy asortymentowej wyroby 
tytoniowe. 

8.5.  Bon może być zrealizowany jedynie w formie częściowej zapłaty za poszczególne zakupione 
sztuki towarów. Wartość bonu towarowego rozliczana jest proporcjonalnie do wartości 
poszczególnych nabytych towarów. Pozostałą część ceny Okaziciel bonu jest zobowiązany 
dopłacić w innej formie np. gotówką, kartą płatniczą MAKRO. 

8.6. Bon towarowy nie podlega wymianie na gotówkę. 

8.7. Bon towarowy nie może być zrealizowany, jeśli nosi oznaki fałszerstwa lub zniszczenia 
(zamazania, kreślenia, klejenia itp.) 

8.8. W przypadku zniszczenia bonu duplikat nie będzie wydawany. 



 

 

 


