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Regulamin konkursu  

“Zostań perfekcyjnym domowym baristą z Lavazza” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu na najbardziej kreatywną odpowiedź na pytanie 

konkursowe „Dlaczego wybrałeś włoską kawę Lavazza”  jest firma BsCaffe Grzegorz 

Bieńko z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Świerkowa 9B, NIP: 8652432155 (dalej 

“Organizator”). 

2. Fundatorem nagród jest Organizator. 

3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na profilu sklepu 

Konesso.pl na portalu społecznościowym Facebook.com pod adresem 

https://www.facebook.com/sklepkonesso (dalej "Profil Organizatora"). 

4. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki 

uczestnictwa w Konkursie. 

5. Konkurs rozpoczyna się 12.10.2020 r. a kończy 09.11 2020 r. o godz. 12:00.  

6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na 

temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy 

Organizatora. 

7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.  

o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.). 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikiem konkursu może być zarejestrowany użytkownik portalu 

Facebook.com będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo 

polskie, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa  

w punkcie 3.   

2. Udział w konkursie mogą brać osoby, które w ostatnich 30 dniach (liczone od 

momentu uruchomienia konkursu) dokonały zakupu kawy producenta Lavazza na 

stronie internetowej Organizatora tj. www.konesso.pl   

3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy organizatora, a także 

członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia.  

4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy posiadający konto  

w serwisie Facebook.com, którzy są fanami Profilu Organizatora lub najpóźniej  

z chwilą przystąpienia do Konkursu określą się jako fani Profilu Organizatora. 

https://www.facebook.com/sklepkonesso
http://www.konesso.pl/
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5. Określenie siebie jako "fana" Profilu Organizatora odbywa się za pomocą 

standardowej funkcji serwisu Facebook.com poprzez naciśnięcie przycisku "Lubię 

to" dostępnego na Profilu Organizatora. 

6. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili 

przystąpienia. 

§ 3. Zasady Konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy portalu Facebook.com, 

posiadający aktywne konto z prawdziwymi danymi osobowymi, którzy umieścili 

komentarz pod postem konkursowym oraz w ostatnich 30 dniach dokonali zakupu 

kawy producenta Lavazza na stronie www.konesso.pl 

2. Wzięcie udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego w formie 

komentarza umieszczonego przez Uczestnika na zasadach określonych poniżej.  

3. Wykonanie zadania konkursowego polega na zamieszczeniu przez Uczestnika 

komentarza pod postem konkursowym na Profilu Organizatora odpowiadającego 

na pytanie konkursowe: „Dlaczego wybrałeś włoską kawę Lavazza” 

4. Jeden Uczestnik może dodać w Konkursie maksymalnie 1 komentarz. Jeśli 

Uczestnik doda więcej niż 1 komentarz o przyjęciu Zgłoszenia do Konkursu 

decydować będzie data jego dodania.  

5. Odpowiedzi zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne  

i obyczajowe lub będące niezgodne z założeniami Konkursu i zadań nie będą brane 

pod uwagę, tj. nie będą przedmiotem oceny.  

§ 4. Nagrody 

1. Nagrody w Konkursie (dalej „Nagroda”) stanowią 3x voucher na szkolenie 

baristyczne dla dwóch osób w Lavazza Trainng Center o wartości 1 380 zł 

- nagroda główna oraz 12 kawiarek Lavazza Carmencita  o wartości 129 zł 

- nagrody pocieszenia. Ceny zawierają 23% VAT .  

2. Warunkiem odebrania Nagrody jest przesłanie do 7 dni od ogłoszenia wyników 

konkursu prywatnej wiadomości do Organizatora z następującymi danymi: 

a). imię i nazwisko 

b). adres korespondencyjny 

c). numer telefonu 

d). adres mailowy 

e). Numer zamówienia w sklepie konesso.pl w którym zamówiona została 

kawa lavazza 

3. Przyznane Nagrody, w zależności od ich rodzaju, zostaną wysłane Uczestnikom za 

pośrednictwem firmy kurierskiej lub drogą elektroniczną, do 14 dni kalendarzowych 

od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o których mowa w pkt. 2.  

4. Warunkiem wydania nagrody jest podpisanie protokołu przekazania nagrody, 

którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
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5. W przypadku podania przez Uczestnika błędnych, nieprawdziwych lub 

niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, forma przekazania 

Nagrody pozostaje w dyspozycji Organizatora. 

6. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na 

ekwiwalent pieniężny. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść praw do otrzymania 

nagrody na osoby trzecie.  

7. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana maksymalnie jedna nagroda. 

8. Organizator przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości 

nagrody głównej. Od łącznej wartości Nagród Organizator potrąci kwotę podatku w 

wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku 

dochodowego od osób fizycznych, 3 stosownie do w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity 

Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zmianami) i odprowadzi do właściwego urzędu 

skarbowego.  

9. Szczegółowy opis szkolenia będącego nagrodą główną w konkursie znajduje się  

w załączniku numer 2 regulaminu.  

§ 5. Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Do dnia 23 listopada 2020 r. Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli 

Organizatora (dalej “Komisja”), wybierze Zwycięzcę, który najciekawiej 

odpowiedział na pytanie konkursowe.  

2. Zdobywcami nagrody głównej zostaną osoby, której odpowiedzi zostaną 

wybrane przez komisję konkursową. Nagrody pocieszenia zostaną 

przyznane 12 innym osobom wybranym przez komisję konkursową.  

W każdym z tygodni trwania konkursu komisja wybierze 4 osoby 

wygrywające nagrodę pocieszenia.  

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 23 listopada 2020 r. na Profilu Organizatora 

w osobnym poście.  

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni o wygranej za 

pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej z Profilu Organizatora. Organizator 

poprosi Zwycięzcę o odpowiedź w celu przekazania danych osobowych oraz 

ustalenia szczegółowych warunków związanych z przekazaniem Nagrody.    

§ 6. Dane osobowe 

1. Przystępując do Konkursu i akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane 

osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie 

w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora 

tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród 

wyróżnionym Uczestnikom. 
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3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz 

usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie 

uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym 

Facebook. 

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa  

w Konkursie. 

§ 7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji  

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres 

BsCaffe Grzegorz Bieńko, ul. Świerkowa 9B, 37-464 Stalowa Wola z dopiskiem 

"Reklamacja – Wygraj ekspres z okazji Dnia Języka Ojczystego".  

2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do 

korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód 

reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega 

sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) 

dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia 

Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.  

3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania 

reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia 

reklamacji w formie elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.  

4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez 

Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin będzie dostępny na stronie www pod adresem: www.konesso.pl 

2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany 

przez serwis www.facebook.com, ani z nim związany. Uczestnik Konkursu 

przystępując do Konkursu akceptuje fakt, że udostępnia informacje podmiotowi 

innemu niż www.facebook.com. Dane użytkownika i adres e-mail będą 

wykorzystywane tylko do realizowania założeń Konkursu. 

3. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania 

związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego 

trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Profilu Organizatora oraz 

na oficjalnej stronie Organizatora: https://konesso.pl. 

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego 

trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Profilu Organizatora.  

https://konesso.pl/
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POTWIERDZENIE PRZEKAZANIA I PRZYJĘCIA NAGRODY  

W KONKURSIE „Wygraj ekspres z okazji Dnia Języka Ojczystego”  

 

Sporządzone pomiędzy: BsCaffe Grzegorz Bieńko z siedzibą w Stalowej Woli, ul. 

Świerkowa 9B reprezentowanym przez Grzegorza Bieńko zwanym dalej Przekazującym, a 

...............................................................................................................  

(imię i nazwisko) 

...............................................................................................................  

(adres) 

...................................................... 

(pesel) 

......................................................  

(nr i seria dowodu osobistego)  

zwanym dalej Przyjmującym.  

1. Na podstawie i na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu „nazwa” 

Przekazujący przekazuje, a Przyjmujący przyjmuje nagrodę w postaci vouchera 

zakupowego do sklepu internetowego https:/www.konesso.pl o wartości 

100 zł brutto. 

2. Przyjmujący oświadcza, iż wiadomym mu jest, iż wartość otrzymanej nagrody 

stanowi przychód do opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych i z tego tytułu jest zobowiązany do zapłaty podatku.  

 

…………………., Stalowa Wola 

(data przekazania i przyjęcia, miejscowość) 

 

czytelne podpisy :  

 

………………………………………… ………………………………………… 

Przekazujący Przyjmujący 

http://www.konesso.pl/
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BARISTA LAVAZZA BASIC 

 

 

 

Kurs Barista Lavazza Basic kierowany jest do osób bez doświadczenia chcących rozpocząć 

swoją przygodę z kawą. 

 

CEL: 

- Pozyskanie podstawowych informacji na temat uprawy owocu kawowca – zielonego ziarna, 

- przygotowanie do pracy w kawiarni. 

 

W PROGRAMIE: 

 

– podstawowe informacje na temat drogi owocu kawowca – “od sadzonki po filiżankę”, 

– organizacja miejsca pracy, 

– customer service, 

– espresso, 

– proces spieniania mleka, 

– przygotowywanie kaw mlecznych, 

– podstawy latte art, 

– poprawna eksploatacja ekspresu. 

 

 

CZAS TRWANIA : 1 dzień, 6 godz.  

 

RYNKOWA WARTOŚĆ KURSU: 690 PLN za osobę. 

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA: 30% 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA: 70%  

  

 

 

 

 

 

 

 


