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REGULAMIN 

konkursu na propozycję ciekawej akcji marketingowej 

produktów Endorfina.shop w 2021r. 

/zwany dalej: „Regulamin”/ 

I. Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu jest firma Toma Food Sp. z o.o., ul. Puławska 111A/12  02-707 

Warszawa. 

 
II. Cel konkursu 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy konkursowej – Propozycja ciekawej akcji 

marketingowej produktów Endorfina.shop w 2021r.. 

 
III. Forma konkursu 

1. Konkurs zorganizowany jest, jako jednoetapowy. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 18 grudnia 2020 roku. 

 
IV. Opis przedmiotu konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie propozycji akcji marketingowej, 

promującej produkt/produkty Endorfina.shop w 2021r.. Organizator oczekuje od 

autorów ciekawych, innowacyjnych i nieszablonowych pomysłów marketingowych. 

2. Koszty przeprowadzenia kampanii promocyjnej według koncepcj, o której mowa  
w punkcie 1, muszą zostać wyliczone i sprawdzone przez uczestnika/ uczestników 
konkursu oraz muszą zawierać się w przedziale od 0 złotych brutto do 30 000 
złotych brutto. 

3. W ramach koncepcji należy zaplanować kampanię promocyjną medialno-wizualną 

z uwzględnieniem specyfiki marketingowej, wyróżniającej się na tle innych kampanii o 

podobnej grupie docelowej. 

4. Organizator dopuszcza położenie nacisku kampanii na jeden lub kilka wybranych 

aspektów kampanii. 

 
V. Termin i zakres kampanii 

1. Kampania promocyjna powinna być realizowana lokalnie lub globalnie. Grupę docelową 

kampanii stanowią: 
1) Osoby dbające o zdrowie 

2) Osoby aktywne fizycznie 

3) Osoby stosujące suplementacje  

4) osoby w przedziale 18 do >65 lat 

5) inne grupy, które zostaną zaakceptowane przez Organizatora a wskazane w 
Koncepcji. 

 
VI. Wymogi dodatkowe 

Kampania promocyjna powinna wpisywać się w Politykę sprzedażową szczególnie w 

aspekcie „promocji produktów Endorfina.shop” . 

W ramach opracowania Koncepcji kampanii promocyjnej produktów Endorfina.shop 

należy zaplanować kampanię promocyjną medialno - wizualną oraz zasady jej realizacji, 

biorąc pod uwagę cele kampanii. Kampania powinna wyróżniać się na tle innych kampanii 

o podobnej grupie docelowej, oraz charakteryzować się oryginalnością, czytelnością i 

przejrzystością przesłania, pozwalającą dotrzeć do grup docelowych. 
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Kampania musi być wewnętrznie spójna i łatwa do przełożenia na poszczególne elementy 

kampanii medialno - wizualnej. 

Koncepcja kampanii promocyjnej może zawierać między innymi: 

- opracowanie komunikatów głównych i komunikatów pobocznych kampanii promocyjnej, 
- przygotowanie koncepcji na poszczególne akcje promocyjne 
- przygotowanie koncepcji dotarcia do poszczególnych grup klientów; 

- przygotowanie kreacji wizualnych; 
- opracowanie koncepcji scenariusza spotów internetowych; 

- wykonanie materiałów promocyjnych (np. druki) na potrzeby kampanii; 

- działania promocyjne typu: 
a) ambient marketing 
b) direct marketing 

c) guerilla marketing 
d) internet 

Dopuszcza się również zastosowanie reklam na nośnikach zewnętrznych i w mediach 

tradycyjnych (prasa, radio, TV), jednak kampania promocyjna nie powinna się 

koncentrować na wykorzystaniu tych kanałów. 

 

VII. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby 

prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, podmioty 

występujące wspólnie: s.c. i konsorcjum uczestników (zespół autorów, zespoły 

autorskie), które będą związane umową w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia. 

Przepisy dotyczące uczestników stosuje się odpowiednio do uczestników biorących 

wspólnie udział w Konkursie. 

2. Organizator Konkursu oraz inni członkowie jury i ich najbliższe rodziny nie mogą brać 

udziału w Konkursie ani dopomagać uczestnikom Konkursu. Prace konkursowe 

powinny być przedłożone wraz z kartą zgłoszenia konkursowego /karta zgłoszenia 

konkursowego - załącznik nr 1/. 
3. Na kopercie należy umieścić nagłówek „Konkurs na koncepcję kampanii promocyjnej 

produktów Endorfina.shop„ 

4. W przypadku otrzymania nagrody, uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikowanie 

przez Organizatora swoich danych osobowych /imię , nazwisko, miejscowość/. 

 
VIII. Termin i miejsce składania prac konkursowych 

1. Prace  konkursowe  należy składać na podany adres  mailowy konkurs@endorfina.shop lub 

drogą pocztową: adres do korespondencji: 
Toma Food Sp. Z o.o. 

ul. Graniczna 8 06-500 Mława 

- w godzinach 9.00–15.00 w nieprzekraczalnym terminie od 02 listopada do 14 grudnia 2020 r. do 
godziny 22.00. 

2. Osobą upoważnioną do kontaktów z uczestnikami konkursu jest Pani Sylwia Cieslińska, tel. +48 882 

177 423 e-mail sklep@endorfina.shop. 

3. Prace  konkursowe  złożone po terminie określonym w ust. 1, nie będą dopuszczone do Konkursu. 

4. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas doręczania przez pocztę 

lub kuriera prac konkursowych na konkurs. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia 

przez pocztę lub kuriera listów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu organizatora 

lub przez/do organizatora w związku z konkursem. 

6. Organizator nie zwraca nadesłanych prac konkursowych. 

7. Organizator nie pokrywa kosztów uczestnictwa w konkursie. 

VIII. Skład jury 

1. W skład jury powołani są: 
1. Przedstawiciele Biura Promocji  i marketingu firmy Toma Food Sp. z o.o. 

mailto:konkurs@endorfina.shop
mailto:katarzyna.kasprzak@um.wroc.pl
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2. Jury na pierwszym posiedzeniu wybierze spośród siebie  przewodniczącego.. 

3. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna. 

 
 
IX. Dyskwalifikacja 

1. Praca konkursowa zostanie zdyskwalifikowana, jeżeli: 

1) zostanie przedłożona po dacie zamknięcia konkursu – prace, które dotrą pocztą po 

tej dacie, nie będą dopuszczone do konkursu; 
2) nie spełni wymogów Regulaminu. 

 
 
X. Rodzaj i wysokość nagród 

1. Nagrodzone zostanie najlepsza 10 prac 

2. Miejsca: 1-3: 

Ekspres do kawy marki Nivona równowartość kwoty: 1600 złotych brutto (słownie: 

tysięcy sześćset złotych brutto), oraz akcesoria firmy Endorfina.shop 

3. Miejsca 4-10: 

Zestawy suplementów i odżywek marki Endorfina.shop równowartość 200 złotych 

brutto ( słownie: dwieście złotych brutto ) 

4. Organizator zamierza zrealizować najlepszą koncepcję kampanii promocyjnej 
produktów Endorfina.shop w 2021 roku. 

 
 
XI. Postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych do 

wybranej pracy konkursowej 

1. Prace konkursowe biorące udział w Konkursie muszą być własnością lub 

współwłasnością autorów (autorstwo należy potwierdzić w karcie zgłoszenia 

konkursowego). 

2. Uczestnik konkursu zgłaszając pracę jest zobowiązany do złożenia pisemnego 

oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

3. Jeżeli uczestnik konkursu nie będzie posiadał praw umożliwiających mu udzielenie 

zezwoleń, o których mowa wyżej, wówczas powinien złożyć oświadczenie o sytuacji 

prawnej Koncepcji oraz udzielić zezwoleń, do których jest uprawniony. Zakres tych 

zezwoleń zostanie oceniony przez Organizatora, który podejmie decyzję, czy 

dopuścić taką pracę do Konkursu. 

4. Oświadczenia i zezwolenia, o których mowa wyżej, powinny być podpisane przez 
osobę uprawnioną do reprezentowania zgłaszającego pracę konkursową. 

5. Nagrodzone projekty przechodzą na własność Organizatora z chwilą przyjęcia 

nagrody przez uczestnika konkursu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia koniecznych zmian do 

nagrodzonych prac w porozumieniu z ich autorami. 

 
 
XII. Sposób podania do publicznej wiadomości rozstrzygnięcia konkursu 

Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronach internetowych www.endorfina.shop 

Laureat Konkursu zostanie dodatkowo poinformowany o wynikach drogą pisemną oraz 

pocztą elektroniczną. 

 

XIII. Unieważnienie konkursu 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku: 

 
 

1) gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa, 
2) jeżeli wszystkie prace konkursowe nie spełnią warunków regulaminu, 

http://www.wroclaw.pl/
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XIV. Skargi i wnioski 

1. Wszelkie wnioski lub skargi dotyczące uczestnictwa w Konkursie, powinny być 

składane w formie pisemnej listem poleconym najpóźniej w terminie 3 dni od daty 

ogłoszenia zwycięzcy Konkursu na adres: Toma Food Sp. z o. o. ul. Graniczna 8    

06-500 Mława, bądź mailowo pod adresem sklep@endorfina.shop 

2. Wnioski lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres skarżącego, jak 

również podstawę wniosku lub skargi i uzasadnienie obiekcji. 

3. Wnioski rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie  3  dni  roboczych  od  

dnia ich doręczenia. O wyniku postępowania rozpatrującego wniosek lub skargę 

Organizator powiadomi zainteresowaną stronę listem poleconym. 

 
XV. Postanowienie końcowe 

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora pod adresem: Toma Food Sp. z o. 

o. ul. Graniczna 8 06-500 Mława oraz na stronie internetowej sklepu internetowego 

https://endorfina.shop/ 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności i opóźnienia wynikłe na 

skutek świadczenia usług przez firmy telekomunikacyjne, Pocztę Polską oraz inne 

instytucje lub osoby doręczające przesyłki. 

4. Dane  osobowe  Uczestników   będą   przetwarzane   przez  Organizatora,   zgodnie 

z ustawą (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
5. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych. 

6. Organizator  jest  administratorem  zbioru  danych  osobowych  i   przetwarza   

dane osobowe w celach związanych ze swoją działalnością oraz przeprowadzeniem 

Konkursu. 
7. Wszelkie  informacje  dotyczące  Konkursu  dostępne   są   na   stronie  

internetowej www.endorfina.shop. 

8. Wszelkie kwestie sporne i nieuregulowane Regulaminem, dotyczące Konkursu, 

rozstrzygane są przez Organizatora. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

 

http://www.wroclaw.pl/

