REGULAMIN KONKURSU

„Konkurs SPORTKLUB”

(dalej: „Konkurs”)
1. WARUNKI OGÓLNE
1.1 Organizatorem

konkursu

„Konkurs

Przedsiębiorstwa

Elektroniczno-

Mechanicznego Elpos Sp. z o.o.” zwanego dalej „Konkursem” jest Przedsiębiorstwo
Elektroniczno-Mechaniczne Elpos Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Św.
Rocha 11/1, zwane dalej „Organizatorem”.
1.2 Fundatorem nagród jest Media Production Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Leszno 14, 01-192 Warszawa.
1.3 Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29
lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych oraz grach na automatach.
1.4 Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony na stronie
internetowej

(www.elpos.net)

i

na

profilu

Przedsiębiorstwa

Elektroniczno-

Mechanicznego Elpos Sp. z o.o. w serwisie Facebook - https://www.facebook.com/ElposTelewizja-Internet-Telefon-Białystok-1792832494278988/,

zwanym

dalej

„stroną

internetową”.
1.5 Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w
niniejszym Regulaminie.
1.6 Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu
Cywilnego.
2. CZAS TRWANIA KONKURSU
2.1. Konkurs trwa od dnia 10.12.2018r. do dnia 31.12.2018r. do godziny 23:59. Organizator
zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu, bądź przedłużenia czasu
jego trwania, bez podawania przyczyny, jeżeli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw
nabytych uczestników Konkursu.
3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Uczestnicy”).
3.2.

W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne za wyjątkiem osób
zatrudnionych przez Koordynatora oraz członków najbliższych rodzin. Przez członków
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najbliższej rodziny rozumiemy osoby powinowate i spokrewnione do I stopnia
pokrewieństwa w linii prostej oraz bocznej włącznie.
3.3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
3.4.

Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe: „Jakie

dwie dyscypliny można regularnie oglądać na antenie Sportklubu?”. Odpowiedź powinna
zostać

przesłana na dres e-mail: bok@elpos.net (w tytule wiadomości należy wpisać:

„KONKURS SPORTKLUB”) wraz z oświadczeniem w przedmiocie akceptacji warunków
regulaminu

niniejszego

konkursu,

o

następującej

treści:

„Oświadczam,

że

zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „KONKURS SPORTKLUB” organizowanym
przez Przedsiębiorstwo Elektroniczno - Mechaniczne Elpos Sp. z o.o. i akceptuję jego
zapisy oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ww.
regulaminem”. W przypadku nie przesłania oświadczenia, o którym mowa w
poprzednim zdaniu, odpowiedź na pytanie konkursowe udzielone przez Uczestnika nie
zostanie uznana i Uczestnik nie będzie brał udziału w Konkursie. Odpowiedź należy
przesłać najpóźniej do dnia 31.12.2018 do godziny 23:59.
4. NAGRODY
4.1. W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody (dalej: „Nagrody”):
Nagrody I STOPNIA: 1x kurtka przeciwdeszczowa firmy NIKE z logotypem Sportklubu, o
wartości 99 zł.
Nagrody II STOPNIA: 1x butelka na napoje, 3x worek sportowy, 3x opaska na rękę, 3x
krokomierz.
Laureat otrzymuje jedną nagrodę, tj. kurtkę przeciwdeszczową firmy NIKE.
4.2.

Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub Nagrodę
innego rodzaju.

4.3. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród.
4.4. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

5. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCY I WYDAWANIE NAGRODY W KONKURSIE
5.1. W celu wyłonienia laureatów Konkursu oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym
przebiegiem Konkursu, Organizator powoła trzyosobową komisję (dalej: „Komisja”).
5.2. Jednemu Uczestnikowi Konkursu może być przyznana jedna Nagroda.
5.3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni dnia 02.01.2019r.
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5.4.Laureaci Nagród zostaną powiadomieni o wygranej wiadomością prywatną wysłaną na adres
e-mail lub telefonicznie.
5.5. Nagrody zostaną wręczone osobiście w siedzibie P.E.-M. ELPOS Sp. z o.o.
5.6.W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia
warunków wskazanych w niniejszym regulaminie, osoba ta traci prawa do nagrody, a w
wypadku ujawnienia tego faktu po doręczeniu nagrody, osoba ta będzie zobowiązana do
jej zwrotu. Osoba taka zobowiązana jest pokryć wszelkie straty, jakie poniesie Organizator
w związku z jej dyskwalifikacją. W takim wypadku po jej zwrocie Organizator może
przyznać nagrodę innemu, wybranemu przez siebie uczestnikowi konkursu.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres:
Przedsiębiorstwo Elektroniczno-Mechaniczne Elpos Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Św. Rocha 11/1, 15-879 Białystok
w terminie do 14 dni roboczych od wyłonienia i ogłoszenia laureatów Konkursu (decyduje
data stempla pocztowego – dzień wysłania reklamacji na powyższy adres). Reklamacja
zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych, co nie pozbawia
Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej
6.1. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. Pisemna
reklamacja

powinna

być

wysłana

z

dopiskiem

„Konkurs

Przedsiębiorstwa

Elektroniczno-Mechanicznego Elpos Sp. z o.o.” oraz zawierać: imię, nazwisko,
dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji
oraz żądanie Uczestnika.
6.2. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia
reklamacji Organizatorowi. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i
wiążąca. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym
na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
7.1.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Przedsiębiorstwo
Elektroniczno-Mechaniczne Elpos Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Św. Rocha
11/1,. Dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres mailowy, nr klienta) będą przetwarzane
wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i
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przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydania Nagród, sprawozdawczością podatkową i
księgową.

Uczestnikom

przysługuje

prawo

dostępu

do

danych

i ich poprawiania, oraz żądania usunięcia tych danych. Administrator danych informuje,
że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród, oraz
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
7.2.

Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o
ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

7.3.

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion oraz nazwisk autorów
odpowiedzi konkursowych na swojej stronie internetowej oraz profilu na Facebooku.
Autorzy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na publikacje imion i nazwisk.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego
prawa.
8.2. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z opłatą za dostęp do
Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.
8.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych,
niepełnych lub nieprawdziwych danych dotyczących autorstwa nadesłanych prac, adresu
e-mail lub numeru telefonu lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających
wręczenie

przez

Organizatora

nagród

bądź

rodzących

odpowiedzialność

odszkodowawczą.
8.4. Organizator

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

problemy

techniczne

skutkujące

problemami z komunikacją uczestników, bądź w jakikolwiek sposób wpływające na
ostateczne wyniki Konkursu.
8.5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją konkursu będą rozstrzygane
przez właściwy rzeczowo sąd w Białymstoku. Właściwość miejsca sądu ustalana będzie wg
adresu biura Organizatora, który został wskazany w punkcie I podpunkt 1.
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