REGULAMIN KONKURSU „TOP FOR DOG 2018”

§1
1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia
konkursu „TOP FOR DOG 2018” (zwanego dalej Konkursem).

2.

Pomysłodawcą i organizatorem Konkursu „Top For Dog 2018” jest Nina Bekasiewicz
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Fun Creative ul. Wołoska 82a/4,
02-507 Warszawa, NIP 797-136-13-59 - wydawca dwumiesięcznika Dog&Sport –
zwana w dalszej części regulaminu Organizatorem.

3.

Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą na automacie ani żadną inną
w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2015,
poz. 612).
§2

1.

Hasło „Top For Dog” oraz znak graficzny, określony w Załączniku nr 1 do
niniejszego Regulaminu są dobrami prawnie chronionymi.

2.

Organizator jest jedynym właścicielem praw majątkowych do hasła „Top For Dog”
oraz znaku graficznego, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

§3
1.

Konkurs trwa od dnia 20. lutego 2018 roku do listopada 2018 roku.

2.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

prowadzące na terenie Polski

działalność w zakresie produkcji lub dystrybucji artykułów lub usług przeznaczonych
dla psów, możliwych do przypisania do kategorii określonych w § 5 Regulaminu
(dalej Uczestnicy).

§4
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych produktów i usług dedykowanych psom,
sprzedawanych na polskim rynku.
§5
Każdy uczestnik do konkursu może zgłosić dowolną ilość produktów lub linię produktów pod
którą rozumie się np. karma sucha o smaku kurczak dla psów: puppy, yunior, small, medium,
large ; kość o smaku łososia w rozmiarze x, m, l, xl ; szampon premium dla psów o sierści
białej, czarnej, brązowej lub szampon i odżywka dla psów o białej sierści itd.

Produkty można zgłaszać w następujących kategoriach:
1. KARMY SUCHE
2. KARMY MOKRE
3.

PREPARATY WETERYNARYJNE - REHABILITACJA I REGENERACJA

4.

PREPARATY UZUPEŁNIAJĄCE – PROFILAKTYKA

5.

PREPARATY WETERYNARYJNE - LEKI OTC

6.

PRZEKĄSKI I PRZYSMAKI DENTYSTYCZNE

7.

PRZEKĄSKI I PRZYSMAKI UŻYTKU CODZIENNEGO

8.

PRZEKĄSKI I PRZYSMAKI TRENINGOWE

9.

AKCESORIA DLA PSÓW

10. OBROŻE, SMYCZE I SZELKI
11. PIELĘGNACJA I STYLIZACJA
12. PRODUKTY PIELEGNACYJNE I ZDROWIE
13. ZABAWKI
14. INICJATYWA SPOŁECZNA
15. SPORTOWIEC ROKU
16. SKLEP INTERNETOWY
17. KLINIKI WETERYNARYJNE
18. SKLEP STACJONARNY

19. THE BEST 2018
20. FIRMA ROKU 2018
21. DEBIUT ROKU 2018

§6
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
1)

wysłać w terminie do dnia 31. lipca 2018 r. na adres Organizatora:
a) wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny drogą mailową ;
b) szczegółowy opis każdego z nominowanych produktów lub usług;

c)

zdjęcie produktu na jednolitym tle w formacie jpg i rozdzielczości 300 DPI;

d)

produkty podlegające zgłoszeniu do Konkursu - po wcześniejszym ustaleniu z
Organizatorem ich ilości.
2)

Uiścić opłatę zgłoszeniową w wysokości i terminie określonym w ust. 2 i 3
poniżej.

2.

Koszt zgłoszenia jednego produktu lub usługi wynosi 700 zł netto (słownie:
siedemset złotych ) Koszt zgłoszenia każdego kolejnego produktu lub usługi wynosi
600 zł netto (słownie: sześćset złotych). Ceny nie zawierają podatku VAT 23%.

3.

Każdy Uczestnik po przesłaniu zgłoszenia otrzyma fakturę VAT. Opłatę , o której
mowa w ust. 2 powyżej należy uiścić na rachunek bankowy Organizatora wskazany w
fakturze VAT, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

4.

Po zaksięgowaniu opłaty zgłoszeniowej na rachunku bankowym Organizatora,
produkt lub usługa zostaną umieszczone na stronie www konkursu i poddane ocenie
testerów o ile Uczestnik wyrazi na to zgodę.

5.

Kategorie: Osobowość Roku i Sportowiec Roku nie podlegają opłatom
zgłoszeniowym.

§7
Każda firma zgłaszająca produkt do konkursu może skorzystać z testów wykonanych przez
ambasadorów Top for Dog 2018 . Po wcześniejszych ustaleniach z organizatorem firma sama
wysyła do wybranych ambasadorów produkty zgodnie z ustaloną wcześniej ilością.
§8
1. Po zgłoszeniu się do Konkursu, każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania
się z Konkursu do dnia 13.09.2018 roku.
2. Oświadczenie należy złożyć organizatorowi w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
3.

W przypadku wycofania się Uczestnika z Konkursu, uiszczona przez niego opłata, o
której mowa w §6 ust. 2 Regulaminu nie podlega zwrotowi.

GŁOSOWANIE
§9
1. Głosowanie na poszczególne produkty i usługi biorące udział w Konkursie odbędzie
się poprzez stronę www.topfordog.pl .
2. Głosy można oddawać w dniach od 14 września 2018 r. do dnia 15 listopada 2018 r.
3. Każdy konsument będzie mógł oddać jeden głos w każdej kategorii określonej w § 5
Regulaminu.
4. Warunkiem oddania ważnego głosu jest zalogowanie się do systemu poprzez podanie
adresu e-mail lub hasła. Ten sposób głosowania zapewni bezpieczeństwo i szczelność.
systemu.
5. Wszelkie próby włamania się do sytemu w celu zwiększenia liczby głosów będą
wyłapywane i usuwane.
6. Nad prawidłowością głosowania czuwa Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą
osoby wskazane przez Organizatora.

7. Kapituła konkursu na tajnym spotkaniu wybiera produkty lub usługi i przyznaje
nagrody specjalne.
8. Każda firma po wcześniejszym poinformowaniu przez Organizatora może wysłać na
spotkanie Kapituły produkty zgłoszone do konkursy dla każdego z członków Kapituły
na w celu zapoznania się z nimi przez Kapitułę. Produkty nie ulegają zwrotowi i nie
podlegają dalszej odsprzedaży.

NAGRODY
§10
1. Nagrodami w Konkursie dla Uczestników są:
1) Statuetki z wygrawerowaną nazwą określonej kategorii, o której mowa w § 5

Regulaminu, w której jest przyznawana oraz
2) prawo do umieszczania logo Konkursu na nagrodzonych produktach i

wykorzystywania go w swoich kampaniach reklamowych na wszelkich polach
eksploatacji z wyraźnym zaznaczeniem roku, w którym Uczestnik zdobył tytuł.
2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik , którego produkt lub usługa uzyska
największą liczbę głosów w danej kategorii, w głosowaniu, o którym mowa w §9
Regulaminu.
3. Kapituła Konkursu wraz z Organizatorem mają prawo przyznać również wyróżnienia
w wybranych kategoriach oraz nagrody specjalne. Kapituła ma też prawo do dodania
na spotkaniu Kapituły dodatkowej specjalne nagrody lub zmiany kategorii o ile uzna
to za słuszne i potrzebne dla dobra konkursu.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się na
uroczystej Gali „ Ty Fundujesz Dobro” zamykającej konkurs, która odbędzie się w
listopadzie 2018 w Warszawie.

The Best 2018, The Best Company 2018 oraz Debiuty 2018
§11
Kapituła Konkursu oraz Organizator spośród wszystkich nadesłanych produktów oraz usług,
na spotkaniu tajnym wybierają jeden produkt lub usługę zasługujący na miano The Best
2018, The Best Company oraz Debiuty 2018 – uzasadniając swój wybór pod czas gali
konkursu.

Wręczenie nagród i wyróżnień
§12
Nagrodzone i wyróżnione produkty zostaną zaprezentowane w numerze 6/2018 magazynu
Dog&Sport wraz z relacją z gali wręczenia nagród oraz na stronie internetowej konkursu
www.topfordog.pl.

Postanowienia końcowe
§13
1.

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnej
przyczyny.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z konkursu Uczestnika, który naruszy
zasady uczciwej konkurencji.

3.

Organizator nie odpowiada za jakość zgłoszonych produktów lub usług. Uczestnik
zgłaszający produkt lub usługę jest świadomy jego użytkowości i zgłasza produkt
bezpieczny i zdrowy dla psa.

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub przerwy w
funkcjonowaniu Konkursu czy strony internetowej www.topfordog.pl, które
powstały bez jego winy.

5.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z
przeprowadzeniem Konkursu jest Organizator. Każdemu przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

6.

Regulamin przez cały czas trwania Konkursu będzie dostępny w siedzibie
Organizatora oraz na stronie www.topfordog.pl

