
Regulamin konkursu „Psie sztuczki” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Psie sztuczki”,  zwanego dalej „Konkursem”, jest AZAN SP. 
Z O.O. SP. K. z siedzibą w Radomiu (26-600), przy ul.  Czarnej 25 lok. 27, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.  Warszawy w Warszawie XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000689352, posiadającą NIP 
9481788471, REGON: 670943100, , zwana dalej „Organizatorem”  

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym 
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

1.3. Regulamin Konkursu będzie dostępny podczas wydarzenia Carniloving organizowanego przez 
Azan sp. z o.o. sp. k. w dniu 13.08.2022r. w Sopocie na Błoniach Sopockich ul. Bitwy pod Płowcami 
u organizatora oraz na stronie: carniloving.carnilove.com.pl

1.4. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna powyżej 13. roku życia posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych za 
zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

1.5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie  
zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: zwana 
„uczestnikiem”), jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.  

1.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Administratora i inne osoby 
współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej 
wymienionych osób do 2-go stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa.  

1.7. Jury wybierze 4 laureatów (1 zwycięzce oraz 3 wyróżnienia) konkursu:

Każdy z wyróżnionych otrzyma zestaw składający się z: 

• Karma CARNILOVE TRUE FRESH ADULT DOGS TURKEY 1,4kg x1
• Przysmak CARNILOVE JERKY BAR 100g x1
• Przysmak CARNILOVE JERKY FILLET 100g x1
• CARNILOVE BUTELKA BAMBUSOWA x1
• TORBA CARNILOVE PAPIEROWA x1
• WORECZKI CARNILOVE NA ODCHODY ZAPAS 4 szt x1

Łączna rzeczowa wartość wszystkich nagród w konkursie to 650 zł brutto. 

1.9. Przyrzekającym i przekazującym nagrodę konkursową jest wyłącznie Organizator Azan sp. z 
o.o. Sp. K..

Zwycięzca otrzyma zestaw składający się z:
• Karma CARNILOVE TRUE FRESH ADULT DOGS FISH 4kg x1
• Przysmak CARNILOVE JERKY BAR 100g x1
• Przysmak CARNILOVE JERKY FILLET 100g x1
• Przysmak CARNILOVE RAW FREEZE-DRIED 40g x1
• CARNILOVE BUTELKA BAMBUSOWA x1
• TORBA CARNILOVE PAPIEROWA x1
• WORECZKI CARNILOVE NA ODCHODY ZAPAS 4 szt x1
• Portret psa (zwycięzcy) wykonany przez rysowniczkę RYNN RYSUJE



1.10 Organizator Azan sp. z.o.o Sp. K. odpowiada za odprowadzenie podatku, nie obciąża  
zwycięzców, a nagroda jest powiększana o świadczenie pieniężne z przeznaczeniem na pokrycie  
podatku od wygranej. 

1.11 Organizator lub Administrator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład  
której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie  do pełnienia 
nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i  podejmowania innych 
czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich  członków Komisji, 
decyzje Komisji zapadają większością głosów.  

1.12 Nagroda wydana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, to jest po  
potrąceniu przez Organizatora, jako płatnika, z części pieniężnej Nagrody, zryczałtowanego podatku 
dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody.  

Na potrzeby dopełnienia przez Organizatora obowiązków podatkowych nagrodzony uczestnik jest  
zobowiązany przekazać na jego żądanie wszystkich danych i informacji wymaganych prawem  
podatkowym.  

1.13 Każdy Uczestnik przystępując do konkursu automatycznie akceptuje postanowienia Regulaminu 
Konkursu.  

1.14. Nagrody zostaną wręczone podczas wydarzenia Carniloving organizowanego przez Azan sp. z 
o.o. sp. k. przez Organizatora.

1.15. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość  
pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych  
właściwości nagrody. 

II. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1 Konkurs przeznaczony jest tylko dla uczestników wydarzenia Carniloving organizowanego przez 
Azan sp. z o.o. sp. k. w dniu 13.08.2022r. w Sopocie na Błoniach Sopockich ul. Bitwy pod Płowcami.

2.2. Konkurs będzie przeprowadzony podczas wydarzenia Carniloving organizowanego przez Azan sp. z 
o.o. sp. k. w dniu 13.08.2022r. w Sopocie na Błoniach Sopockich ul. Bitwy pod Płowcami.

2.3. Konkurs odbędzie się w dniu 13.08.22r. i tylko w tym dniu można dokonywać zgłoszeń do 
Konkursu.  

2.4. Lista laureatów Konkursu zostanie wyłoniona dnia 13.08.2022 r. Organizator poinformuje  
zwycięzców o wygranej podczas wydarzenia Carniloving organizowanego przez Azan sp. z o.o. sp. k. w 
dniu 13.08.2022r. w Sopocie na Błoniach Sopockich ul. Bitwy pod Płowcami.



III. PRZEBIEG KONKURSU

3.1 Istotą Konkursu będzie wystąpienie i zaprezentowanie minimum dwóch sztuczek ze swoim psem 
przez uczestnika konkursu podczas wydarzenia Carniloving organizowanego przez Azan sp. z o.o. sp. 
k. w dniu 13.08.2022r. w Sopocie na Błoniach Sopockich ul. Bitwy pod Płowcami.

3.2. Prezentacja polega na zaprezentowaniu w wyznaczonym miejscu i czasie minimum 2 sztuczek, 
czas na wykonanie prezentacji dla jednego duetu pies-człowiek 45sek. 

3.3. Po zakończeniu prezentacji wszystkich Uczestników, Uczestnicy wraz z psami wychodzą w 
wyznaczone miejsce.  

3.5. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien: 
W terminie 13.08.2022r zgłosić się wraz ze swoim psem w wyznaczone miejsce podczas wydarzenia 
Carniloving organizowanego przez Azan sp. z o.o. sp. k. w dniu 13.08.2022r. w Sopocie na Błoniach 
Sopockich ul. Bitwy pod Płowcami.

3.6. Komisja, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, wybierze 4 najlepszych – najciekawszych, 
wyróżniających się na tle pozostałych, uczestników prezentujących psie sztuczki.  

• 1 zwycięzce oraz 3 wyróżnienia

3.7. Przy wyborze najlepszych prezentacji Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc  
pod uwagę walory artystyczne, w szczególności oryginalność i pomysłowość uczestnika. Decyzje  
Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.  

3.8. W trakcie trwania prezentacji należy trzymać psa na smyczy  i kontrolować jego zachowanie. 

3.9. Liczba Uczestników jest ograniczona, o przyjęciu zgłoszenia Uczestnika decyduje kolejność 
zgłoszeń.  

4.0.  W Konkursie biorą udział wszystkie psy bez względu na wiek, rasę czy fakt posiadania rodowodu. 

4.1 Każdy Uczestnik może prezentować w Konkursie więcej niż jednego psa pod warunkiem, że każdy 
pies będzie prezentowany osobno.  

4.2. Uczestnik bierze udział w Konkursie wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z 
tym ryzyko.  



IV. PRAWA AUTORSKIE. WIZERUNEK

1. Organizator może utrwalić przebieg konkursu „Psie sztuczki” w formie zdjęć i filmów.
2. Udział Uczestnika w konkursie „Psie sztuczki” jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
nieodpłatne utrwalenie oraz rozpowszechnienie wizerunku Uczestników bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w mediach
społecznościowych – na profilu Facebook, Instagram oraz na stronach internetowych Organizatora w
celu promowania Pikniku oraz działalności Organizatora i jego sponsorów.
3. Organizator zastrzega, iż wizerunek Uczestników nie będzie wykorzystywany przez niego w celach
zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego wykorzystania nie przysługują
im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia.
4. Administratorem Danych Osobowych (dalej: „ADO”) udostępnianych przez uczestników oraz
zebranych przez Organizatora Pikniku jest firma Azan Sp. z o.o. sp.k. ul. Czarna 25/27 26-600 Radom
NIP: 9481788471
5. W sprawie danych osobowych należy kontaktować się z info@carnilove.com.pl
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie:
− art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku i głosu;
− art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Pikniku;
− art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO w związku z
prowadzeniem sprawozdawczości finansowej;
− art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO, w szczególności
prowadzenia bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, opracowania relacji z
wydarzenia oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
7. Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. Stanów Zjednoczonych,
w celu świadczenia usług przez Facebook Inc. spółki, która przystąpiła do Porozumienia w sprawie
Tarczy Prywatności UE-USA oraz Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA i
posiada niezbędny certyfikat).
8. ADO nie będzie wykorzystywał zebranych danych osobowych do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
9. Okres przetwarzania danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich
przetwarzania, dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres
przedawnienia roszczeń.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane są przetwarzane do czasu wycofania
zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody na
rozpowszechnianie wizerunku, Organizator zaprzestanie jego dalszego rozpowszechniania. 10.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty działające na zlecenie i w imieniu Organizatora
oraz organy i podmioty określone w przepisach prawa (np. podmioty, które weryfikują prowadzenie
rozliczeń finansowych).
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania zgłoszenia oraz
uczestnictwa w Konkursie.
12. Uczestnikowi, którego dane osobowe dotyczą przysługują prawa do: żądania od ADO dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, wydania kopii, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z
art. 15-22 RODO. Uczestnikowi przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem działań podejmowanych na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
13. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-
193 Warszawa, ul. Stawki 2, w sprawie dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych
osobowych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w



sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym: 
„RODO”). 

V. DANE OSOBOWE. POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest AZAN Sp.z o.o Sp.k.. Dane są 
przetwarzane w celu: 1. przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród laureatom.   

Podstawy prawne przetwarzania danych są następujące: Art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność  
danych do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród, art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność  
danych do wypełnienia obowiązku prawnego oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnione  
interesy administratora; marketing – dobrowolna zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty  
przetwarzające dane na zlecenie administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na  
podstawie obowiązującego prawa. Prawa osoby, której dane dotyczą są następujące: Prawo żądania 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wniesienia skargi do organu  
nadzorczego.  

5.2 Na potrzeby tego konkursu uczestnik wyraża zgodę na jednorazowe przekazanie danych 
Administratorowi celem wydania nagród (o ile będzie to miało zastosowanie).  

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 
dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za  
pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Organizatora:  
info@carnilove.com.pl, lub w formie pisemnej na adres Organizatora: AZAN Sp z. o.o. Sp.k. z ul.  
Czarna 25 lok. 27, 260-600 Radom, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Psie sztuczki Carnilove”.  

7.2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego. 

7.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w 
formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.  

7.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje  
uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia.  

7.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty  
elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez 
nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.  

7.6. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im 
na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy  
postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającym  
konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. 




