REGULAMIN KONKURSU

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą [Piotrusiowy konkurs]
2.Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009r. roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009
r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
2.Organizatorem Konkursu jest ZPM BIEGUN (dalej: „Organizator”)
4.Fundatorem nagród w Konkursie jest „ORGANIZATOR”
5.Konkurs
odbywa
się
z
zachowaniem
zasad
dotyczących
ochrony
danych
osobowych
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

zgodnie

6.Konkurs nie jest sponsorowany, organizowany, współorganizowany lub zarządzany przez serwis Facebook. Informacje i teksty udostępniane przez
Uczestników Konkursu przekazywane są Organizatorowi.
7.Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe przeprowadzenie Konkursu ani też ufundowanie i wręczenie Nagród w Konkursie.

§2 SŁOWNIK POJĘĆ
1.Uczestnik – dowolna osoba posiadająca konto na portalu Facebook.com, która zainstalowała Aplikację i zgodziła się na dostęp Aplikacji do swoich
danych osobowych.
2.Znajomy – Uczestnik portalu Facebook.com, oznaczony przez Uczestnika Aplikacji jako „Znajomy”.
3.Konkurs – konkurs, którego dotyczy niniejszy regulamin.
4.Zgłoszenie konkursowe (dalej „Zgłoszenie konkursowe” lub „Zgłoszenie”) – tekst, którego autorem jest Uczestnik Konkursu oraz, który nie
posiada wad prawnych.
5.Jury - Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.
§3 UCZESTNICY KONKURSU
1.Konkurs jest organizowany na terytorium Polski . Dostęp do aplikacji mają wszyscy użytkownicy portalu Facebook.com za pośrednictwem Strony
„Fanpage” Organizatora.
2.Uczestnikiem Konkursu może być osoba, spełniająca następujące kryteria :
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- posiada profil w serwisie Facebook, założony i prowadzony zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (dalej: „Profil”). Dane zawarte na Profilu
Uczestnika muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością, a zwłaszcza zawierać dane osobowe jak: imię i nazwisko Uczestnika,
- udostepni zdjecie w konkursie
- zapozna się z niniejszym Regulaminem i zaakceptuje go poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Aplikacji konkursowej.
2.Warunkiem
uczestnictwa
w
Konkursie
jest
wyrażenie
zgody
na
przetwarzanie
danych
w celu przeprowadzenia Konkursu i doręczenia nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

§4 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1.Konkurs rozpoczyna się w dniu: 8 sierpień 2017r.
2.Konkurs będzie się odbywał do dnia 31 sierpnia 2017
3.Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4.Zadaniem w Konkursie jest dodanie zdjecia dziecka pod postem konkursowym, na którym je nasze Parówki Piotrusie. Ważne na zdjęciu musi być
widoczne opakowanie promocyjne duopaku Piotrusi (z niebieską banderolą)
5.Spośród 10 które zdobędą najwięcej głosów nasze jury wybierze zwycięzcę, pozostałe 5 osób które zdobędzie najwięcej głosów wygra kubek
Piotrusiowego Bohatera

§5 NAGRODY W KONKURSIE
1.Nagroda w konkursie jest KUPON NA ZAKUPY O WARTOŚCI 150ZŁ DO WYKORZYSTANIA W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.BIURWA.PL do dnia
30.09.2017, ORAZ 5 KUBKÓW PIOTRUSIOWEGO BOHATERA.
2.Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inną nagrodę.
3.Osoba, której przyznano nagrodę rzeczową, o której mowa w niniejszym paragrafie, wyraża w protokole odbioru nagrody rzeczowej, którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu zgodę na przeznaczenie nagrody pieniężnej na poczet zapłaty podatku dochodowego od
osób fizycznych. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie pobrany i wpłacony przez Organizatora na rachunek właściwego urzędu
skarbowego.

§6 ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD
1.Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, o której mowa w § 5 ust. 1.
2.Lista zwycięzców, w formie imion i nazwisk, jakimi posługują się w serwisie Facebook, zostanie opublikowana na fanpage
3.Informacje o fakcie zdobycia nagrody oraz warunki odbioru nagrody będą przekazywane zwycięzcom za pomocą wiadomości e-mail

4.W odpowiedzi na przesłany e-mail zwycięzca jest zobowiązany w ciągu 14 dni przesłać Organizatorowi dane adresowe do wysłania nagrody.
5.Organizator w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych adresowych do wysłania nagrody doręczy Uczestnikowi nagrodę pocztą kurierską.
6.Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
7.Uczestnik, po odebraniu nagrody zobowiązuje się podpisać protokół odbioru nagrody, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu i przekazać go kurierowi doręczającemu nagrodę.
8.W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzcy w sposób określony w ust. 5, zwycięzca traci prawo do nagrody.
9.Zwycięzca może zrzec się prawa do wygranej nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany
nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.

§7 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1.1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
2.2.
Wszelkie
z udziału w Konkursie.

naruszenia

Regulaminu

Konkursu

mogą

skutkować

wykluczeniem

Uczestnika

3.3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego,
uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.
4.4. Odbiorcą informacji zamieszczonych na profilach Uczestników na portalu społecznościowym Facebook za pośrednictwem Aplikacji, jest
wyłącznie Organizator, a nie Serwis Facebook. Informacje te zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie.
§8 REKLAMACJE
1.1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane na adres Organizatora Konkursu, elektronicznie na adres: biegun@biegun.com.pl lub w
siedzibie Organizatora.
2.2.
Reklamacja
powinna
i wskazanie przyczyny reklamacji.

zawierać:

imię,

nazwisko

i

dokładny

adres

Uczestnika

jak

również

opis

3.Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Organizatora w formie pisemnej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni
od daty otrzymania reklamacji.

§9 DANE OSOBOWE

1.Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.biegun.com.pl
2.Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.
3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na terytorium przeprowadzania
konkursu.
4.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w
Konkursie, po wcześniejszym poinformowaniu Uczestników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej, na której był
publikowany Regulamin Konkursu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu : Piotrusiowy Konkurs

PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRODY RZECZOWEJ W KONKURSIE
[Piotrusiowy konkurs]

Dane Zwycięzcy:

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………
Seria i nr dowodu osobistego: …………………………………………………………………………………………………..……
PESEL: ………………………………………………………………………………………………………
NIP: [TYLKO W PRZYPADKU NAGRÓD O WARTOŚCI POWYŻEJ 720ZŁ]……………………………………………………………………………………………………
Adres właściwego Urzędu Skarbowego [TYLKO W PRZYPADKU NAGRÓD O WARTOŚCI POWYŻEJ 720ZŁ]
…………………………………………………………………………………………………..…….

Niniejszym potwierdzam odbiór Nagrody w postaci:
[UZUPEŁNIJ DANE ...]

Niniejszym oświadczam, że:
1.Wszystkie informacje zawarte w niniejszym Protokole odbioru nagrody rzeczowej są prawdziwe, rzetelne i dokładne wg stanu na dzień określony
poniżej.
2.Wyrażam zgodę na potrącenie nagrody pieniężnej na poczet zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymanej nagrody w
związku z konkursem.

………………………………………………………………………………………..……
/miejscowość, data, podpis Zwycięzcy/

………………………………………………………………………………………………..
/podpis pracownika przyjmującego oświadczenia/

