
REGULAMIN KONKURSU DLA GMIN 

„Nestlé Porusza Polskę: Porusz swoją okolicę” (dalej: „Regulamin”) 

 

I. ZASADY OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą „Nestlé Porusza Polskę: 

Porusz swoją okolicę” (dalej: „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest 4FRAME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa, wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000580422, NIP: 5272701883, REGON: 146913121 (dalej: „Organizator”). 

3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Konkurs trwa od dnia 18.01.2016 r. do dnia 30.11.2016 r. (ostatni dzień wydania nagród). 

Konkurs podzielony jest na trzy etapy: 

 I etap – dokonywanie zgłoszeń, o których mowa w pkt. 6  - od 18.01.2016 r. do 

31.03.2016 r. oraz ich weryfikacja od 01.04.2016 r. do 04.04.2016 r. 

 II etap – głosowanie internetowe - od 05.04.2016 r. do 06.07.2016 r.  

 III etap – realizacja nagród – od 07.07.2016 r. do 30.11.2016 r. 

5. Uczestnikami Konkursu są gminy położone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

dzielnice m.st. Warszawy, które dokonają zgłoszenia udziału w Konkursie na zasadach 

opisanych w rozdz. II (dalej: „Gmina”). 

6. Celem Konkursu jest wybór 16 lokalizacji siłowni zewnętrznych (po jednej z każdego 

województwa), spośród wszystkich lokalizacji prawidłowo zgłoszonych przez Gminy do 

Konkursu (dalej: „Lokalizacje”).  

 

II. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

 

I ETAP KONKURSU 

1. W dniu 18.01.2016 r. Organizator poinformuje o Konkursie wszystkie gminy położone 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz dzielnice m.st. Warszawy e-mailem w trybie 

wnioskowym. 

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie (dalej: „Zgłoszenie Udziału”) następuje poprzez 

wysłanie przez Gminę informacji na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek 

zawierający informację i zaproszenie do wzięcia udziału w Konkursie, wskazującej, że 

Gmina wyraża chęć wzięcia udziału w Konkursie wraz z podaniem danych Gminy (tj. 



nazwa oraz adres Gminy) oraz danych osoby (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer 

telefonu służbowego) wyznaczonej przez Gminę do kontaktowania się z Organizatorem 

w ramach Konkursu (dalej: „Przedstawiciel”). Możliwość Zgłoszenia Udziału w sposób 

opisany w niniejszym pkt. zachodzi wyłącznie w dniach od 18.01.2016 r. do 

24.03.2016 r. Organizator ma prawo weryfikować prawidłowość umocowania osoby 

wskazanej do kontaktu z Organizatorem, do reprezentowania danej Gminy, w 

szczególności prosić o przedstawienie w tym celu stosownych dokumentów. 

3. Po otrzymaniu Zgłoszenia Udziału, Organizator dokona jego weryfikacji z punktu 

widzenia kompletności przekazanych danych. Po pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia 

Udziału, Organizator, w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania Zgłoszenia Udziału, 

wyśle na adres e-mail Przedstawiciela link z adresem, loginem i hasłem (dalej 

odpowiednio: „Login”/ „Hasło”) do panelu internetowego (dalej: „Panel”), na którym 

Gmina będzie posiadała swoje indywidualne konto (dalej: „Konto”) i za pośrednictwem 

którego będzie podejmować kolejne kroki w Konkursie. 

4. Aby zalogować się na Konto, Przedstawiciel powinien w odpowiednim miejscu wpisać 

Login i Hasło, jak również, w przypadku pierwszego logowania, oświadczyć, iż działa on 

w Konkursie w imieniu Gminy i jest do tego właściwie umocowany, poprzez zaznaczanie 

odpowiedniego pola pod oświadczeniem dotyczącym tego umocowania, wyrazić w 

imieniu Gminy zgodę na treść Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod 

oświadczeniem dotyczącym akceptacji Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych przez administratora danych – 4FRAME Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (01-460 Warszawa, ul. Górczewska 

124),  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.2015.2135 z późn. zm.), dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu "Nestlé Porusza 

Polskę: Porusz swoją okolicę” zgodnie z Regulaminem. Przyjmuję do wiadomości, że 

podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału Gminy w Konkursie, 

jak również że mam prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.” 

5. Po zalogowaniu na Konto z użyciem Loginu i Hasła, Gmina dokonuje zgłoszenia 

Lokalizacji (dalej: „Zgłoszenie Lokalizacji”). Wymogi dotyczące Lokalizacji określone 

są w pkt. 7 i 8 poniżej. Zgłoszenie Lokalizacji następuje poprzez wskazanie nazwy 

Lokalizacji, adresu Lokalizacji, opisu Lokalizacji oraz dodanie maksymalnie trzech zdjęć 

Lokalizacji. Gminy mogą dokonywać Zgłoszenia Lokalizacji do 31.03.2016 r. 



6. Maksymalna ilość Lokalizacji zgłaszanych do Konkursu: każda Gmina może dokonać 

zgłoszenia nie więcej niż 10 Lokalizacji. 

7. Zgłoszona Lokalizacja powinna być: 

a) terenem użyteczności publicznej, z którego mogą korzystać wszyscy 

mieszkańcy Gminy oraz, 

b) terenem odwodnionym, płaskim, wolnym od drzew, krzewów, fundamentów, 

innego rodzaju zabudowy, podziemnych sieci i innych przeszkód, które 

uniemożliwiałyby instalację Nagrody, o której mowa w rozdz. III pkt. 1. 

Dopuszczalne podłoże terenu to: trawa, piasek, korek, żwir, grys, nawierzchnie 

tzw. „bezpieczne” (np. maty gumowe). Niedopuszczalna jest tzw. twarda 

nawierzchnia, np. kostka brukowa, beton. 

c) terenem o powierzchni min. 15m x 20m. 

 

8. Zgłoszenie Lokalizacji do Konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem Gminy, że:  

a) Gmina jest właścicielem Lokalizacji, posiada prawo dysponowania gruntem i 

może ten teren dowolnie zagospodarować,  

b) Lokalizacja nie jest przedmiotem postępowania cywilnego, administracyjnego 

lub żadnego innego, w stosunku do Lokalizacji nie toczy się żadne 

postępowanie egzekucyjne; Lokalizacja nie jest obciążona prawami lub 

roszczeniami osób trzecich, 

c) Lokalizacja nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej i archeologicznej 

d) Realizacja Nagrody w Lokalizacji będzie zgodna z właściwymi przepisami 

prawa, a w szczególności z: 

i)   przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, w 

szczególności będzie zgodna z przeznaczeniem terenu wynikającym z 

właściwego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (a w 

razie jego braku z decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, o ile zachodzi konieczność ich 

wydania), z właściwego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, z właściwej uchwały Gminy 

o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, o których mowa 

w art. 37 a Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 



zagospodarowaniu przestrzennym – w przypadku, gdy taka uchwała 

została podjęta,  

ii) przepisami z zakresu ochrony środowiska, prawa budowlanego, 

gospodarki nieruchomościami.  

Za spełnienie ww. wymienionych warunków (ust. 7 i 8) odpowiada we własnym imieniu 

Gmina, która, w przypadku realizacji Nagrody w zgłoszonej przez tę Gminę Lokalizacji, 

będzie podmiotem odpowiedzialnym za realizację inwestycji polegającej na montażu siłowni 

zewnętrznej w Lokalizacji. Organizator jest uprawniony do weryfikacji spełnienia przez 

Gminę ww. warunków. 

 

9. Po Zgłoszeniu Lokalizacji, Organizator dokona weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia 

Lokalizacji. W przypadku nieprawidłowości przy dokonaniu Zgłoszenia Lokalizacji, 

Organizator wskaże Gminie drogą mailową rodzaj nieprawidłowości, które Gmina 

powinna usunąć. 

10. Do dnia 04.04.2016 r. komisja powołana przez Organizatora (dalej: „Komisja”) dokona 

weryfikacji Zgłoszeń Lokalizacji z punktu widzenia spełnienia wymogów określonych w 

rozdz. II pkt. 4 - 6 Regulaminu. Wszystkie Lokalizacje, które spełnią warunki określone w 

powyższych punktach, zostaną zakwalifikowane do II etapu Konkursu. 

 

II ETAP KONKURSU  

11. Po dokonaniu weryfikacji Zgłoszeń Lokalizacji, o której mowa w pkt 10 powyżej, 

Organizator opublikuje listę Lokalizacji na stronie internetowej www.nestleporusza.pl 

(dalej: „Strona”). Wybór zwycięskich Lokalizacji odbędzie się poprzez głosowanie 

internautów za pośrednictwem Strony. Po zalogowaniu na Stronie, internauci będą mogli 

każdego dnia trwania głosowania oddać 1 głos na wybraną Lokalizację. Głosowanie 

będzie się odbywać w dniach od 05.04.2016 r. do 06.07.2016 r. 

12. W czasie trwania głosownia internetowego, na Stronie widoczna będzie liczba głosów 

oddanych na daną Lokalizację. W ciągu 2 dni roboczych od zakończenia głosowania 

internetowego stworzonych zostanie 16 list Lokalizacji (dalej: „Listy Wojewódzkie”), na 

które wpisane zostaną Lokalizację z danego województwa według kolejności zdobytych 

głosów w głosowaniu internetowym w danym województwie (liczba województw 

ustalona zostaje według stanu prawnego na dzień 31.12.2015 r.) . W przypadku równej 

liczby głosów przyznanych Gminom w danym województwie, z lokatą wyższą na danej 



Liście Wojewódzkiej znajdzie się ta Gmina, która szybciej uzyskała ostateczną liczbę 

głosów w głosowaniu internetowym.   

13. Gmina będzie miała prawo do umieszczenia na swojej stronie internetowej, na własny 

koszt, bannera informującego o II etapie Konkursu, tj. o głosowaniu internetowym. 

Materiały w postaci plików produkcyjnych znajdować się będą na stronie 

www.nestleporusza.pl. 

 

III. NAGRODY 

 

1. Nagrodą w Konkursie jest siłownia zewnętrzna składająca się z dziewięciu urządzeń, tj. 

poręcze + podciąg nóg, wioślarz, rower + jeździec, biegacz + orbitrek, twister + surfer; 

(wizualizacja urządzeń stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu), oraz tablica wraz z 

regulaminem siłowni zewnętrznej, wraz z projektem zagospodarowania terenu i 

montażem, o wartości 14 299 zł.  

2. Pula Nagród w Konkursie: 

 16 x Nagroda 

3. W ciągu 4 dni roboczych od dnia stworzenia List Wojewódzkich, Gminy, których 

Lokalizacje zostały wpisane na Listy Wojewódzkie z numerami pierwszymi (dalej: 

„Laureaci”), otrzymają wiadomość wysłaną na adres e–mail Przedstawiciela. 

Przedstawiciel w wiadomości tej zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu Konkursu. 

Ponadto Organizator skontaktuje się telefonicznie z Przedstawicielem w celu przekazania 

wiadomości o wygranej. W wiadomości e-mailowej zostanie wysłana umowa, określająca 

warunki przekazania i montażu Nagrody (dalej: „Umowa”). Umowę Gmina zobowiązana 

jest podpisać w dwóch egzemplarzach i odesłać na adres Organizatora w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania wiadomości e-mailowej.  

4. Nagroda zostanie zamontowana w Lokalizacji po podpisaniu przez Gminę Umowy, jednak 

nie później niż do dnia 30.11.2016 r. 

5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 

6. Warunkiem odbioru Nagrody jest podpisanie przez Gminę z Organizatorem Umowy. 

Umowy nie mogą zostać podpisane później niż do dnia 25.09.2016 r. 

7. Laureat jest obowiązany, wraz z Umową, dostarczyć Organizatorowi listem poleconym lub 

kurierem na adres Organizatora poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania Gminy kopię dokumentu potwierdzającego, że Gmina 

posiada prawo dysponowania gruntem wskazanej Lokalizacji na potrzeby budowy siłowni 



zewnętrznej (np. księga wieczysta, dokument, na podstawie którego nabyto prawo 

własności, prawo użytkowania wieczystego, itd.), jak również mapę do celów 

projektowych w rozumieniu §5 rozporządzenia Ministra Gospodarki przestrzennej  

i budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz.U. 

z 1995 r., Nr 25 poz. 133), w celu naniesienia na niej przez podmiot współpracujący z 

Organizatorem, posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane, projektu siłowni 

zewnętrznej. Mapy powinny spełniać wymagania mapy do celów projektowych, określone 

w w/w rozporządzeniu. Projekt zagospodarowania terenu zostanie odesłany Laureatowi w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania wskazanych powyżej dokumentów. 

8. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia Laureatowi projektu zagospodarowania terenu Laureat 

jest obowiązany dokonać zgłoszenia budowy siłowni zewnętrznej zgodnie z  przesłanym 

projektem wraz z kompletem wymaganych przez przepisy prawa dokumentów - do 

właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. 

9. Po upływie 40 dni od dnia zgłoszenia właściwemu organowi administracji 

architektoniczno-budowlanej, nie później jednak niż do dnia 08.11.2016, Laureat jest 

obowiązany dostarczyć Organizatorowi listem poleconym lub kurierem na adres 

Organizatora, oświadczenie o spełnieniu powyższego obowiązku oraz o niewniesieniu 

przez właściwy organ sprzeciwu w ustawowym terminie, wraz z potwierdzeniem w postaci 

kopii dokonanego zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów oraz kopią dokumentu 

poświadczającego dokonanie zgłoszenia , a także oświadczenie o  spełnieniu wszystkich 

innych przepisanych prawem obowiązków, w szczególności opisanych w cz. II pkt. 7 i 8 

Regulaminu. Ponadto Laureat zobowiązany jest  przesłać oświadczenie, w którym 

zapewni, iż możliwe jest przystąpienie do montażu siłowni zewnętrznej. 

10. Jeśli okaże się, iż termin wskazany w pkt 9 powyżej nie może zostać zachowany z tego 

powodu, że właściwy organ administracji architektoniczno - budowlanej zażąda 

uzupełnienia dokumentacji dotyczącej zgłoszenia budowy siłowni zewnętrznej, które nie 

wyklucza budowy siłowni zewnętrznej na danej Lokalizacji, przewiduje się możliwość 

wydłużenia tego terminu. 

11. Jeżeli w trakcie czynności opisanych w punktach powyżej okaże się, iż Lokalizacja z 

numerem pierwszym na Liście Wojewódzkiej nie spełnia warunków określonych w 

Regulaminie, Gmina, która zgłosiła tę Lokalizację traci status Laureata. W takiej sytuacji 

Nagroda przyznana zostanie Gminie, która zgłosiła Lokalizację, która zajęła drugie 

miejsce w głosowaniu internetowym w danym województwie, i która spełnia wszystkie 



warunki przewidziane w Regulaminie. Jeśli okaże się, że Gmina, która zgłosiła 

Lokalizację, która zajęła drugie miejsce w głosowaniu internetowym w danym 

województwie nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, Gmina, która zgłosiła tę 

Lokalizację traci status Laureata i w takiej sytuacji Nagroda przyznana zostanie Gminie, 

która zgłosiła Lokalizację, która zajęła trzecie miejsce w głosowaniu internetowym w 

danym województwie, i która spełnia wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie.   

Do Gmin, o których mowa powyżej postanowienia Regulaminu dotyczące Laureatów 

stosuje się odpowiednio. 

12. W ciągu 30 dni od dopełnienia przez Laureata obowiązku wskazanego w pkt. 9, 

Organizator przystąpi do prac związanych z montażem siłowni, a Laureat ma w tym czasie 

obowiązek udostępnienia Organizatorowi Lokalizacji. 

13. Laureat zobowiązany jest do dbania o stan techniczny i estetykę Nagrody oraz o wygląd i 

estetykę Lokalizacji. 

14. Organizator będzie weryfikować sposób korzystania z Nagrody oraz stan techniczny 

Nagrody przez okres 24 miesięcy (okres udzielenia gwarancji przez producenta urządzeń 

składających się na siłownię zewnętrzną). W szczególności Organizator ma prawo 

poprosić Laureata o przesłanie zdjęć stanu technicznego Nagrody. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Gmin dokumentów niezbędnych do 

zweryfikowania stanu prawnego Lokalizacji na każdym etapie Konkursu, w tym 

sprawdzenia możliwości montażu Nagrody w danej Lokalizacji. 

 

IV. REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane tylko w formie listu 

poleconego do dnia 14.12.2016 r. na adres Organizatora z dopiskiem „Nestle Porusza 

Polskę: Porusz swoją okolicę”. 

2. Reklamacja powinna zawierać nazwę i adres Gminy, imię i nazwisko oraz adres e-mail 

Przedstawiciela, dokładny opis i powód reklamacji, a w tytule nazwę Konkursu. Decyzja 

Komisji o rozpatrzeniu Reklamacji zostanie przesłana do Gminy zgłaszającej reklamację w 

ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja Komisji kończy postępowanie 

reklamacyjne. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej Gmina może dochodzić swoich 

roszczeń na drodze sądowej. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza 

prawa Gminy do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń 

bezpośrednio na drodze postępowania sądowego. 

 



 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Gmina nie ma prawa przekazywania praw i obowiązków wynikających z Regulaminu oraz 

uczestnictwa w Konkursie, w tym prawa do Nagrody, na rzecz osób trzecich czy innych 

podmiotów. 

2. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg 

Konkursu, wydanie Nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji. 

3. Treść Regulaminu dostępna będzie w Panelu w okresie trwania Konkursu. 

4. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w siedzibie Organizatora. 

5. Dane osobowe Przedstawicieli będą pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn. zm.), wyłącznie 

do celów związanych z realizacją Konkursu. 

6. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest – w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn. 

zm.) - 4FRAME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z 

siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000580422, NIP: 5272701883, REGON: 146913121. 

7. Dane osobowe Przedstawicieli  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w 

związku z wydaniem nagród oraz przeprowadzenia procedury reklamacyjnej. Podanie 

danych jest dobrowolne, Przedstawiciel ma prawo wglądu do swoich danych i ich 

poprawiania. 

8. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 

informacyjny. Moc wiążącą mają postanowienia Regulaminu. 

 



 


