REGULAMIN KONKURSU „WSIĄDŹ NA ROWER, WYGRAJ SKUTER”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Gabriela Woronko prowadząca działalność pod nazwą
In Touch Gabriela Woronko z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Wawrzyńca Gałaja 112,
działającą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, NIP 8442111143, Regon 200860618, zwana dalej ,,Organizatorem”
2. Konkurs będzie prowadzony w punkcie konkursowym zlokalizowanym na terenie
użyczonym elektromarketowi Ledor w Myszyńcu przy ul. Sienkiewicza 25 (zwanemu dalej
Sklepem).
3. Konkurs odbędzie się jednorazowo.
4. Konkurs odbędzie się 3.04.2016r. w dniu uroczystego otwarcia Sklepu w godzinach
10:15 do 13:30.
5. Konkurs obsługiwany jest przez Organizatora.
6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną
formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.
U. z 2009 r. Nr 201 poz. 1540 ze zm.).
7. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestnika, podane w Kuponie Zgłoszeniowym,
będą przetwarzane przez In Touch Gabriela Woronko z siedzibą w Suwałkach, przy ul.
Wawrzyńca Gałaja 112, działającą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8442111143, Regon 200860618 dla celów
organizacji Konkursu, w tym wyłonienia laureatów i wydania Nagród. Podanie danych
jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnikom przysługuje
prawo dostępu do danych i prawo ich poprawiania.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
a. Zrobienie zakupów w dniu, w którym odbywa się akcja promocyjna na terenie
Sklepu.
b. Okazanie paragonu na kwotę min. 50 zł hostessie w punkcie konkursowym.
c. Podania hostessie niezbędnych danych, tj. imienia, nazwiska, telefonu oraz
wyrażenia zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych
Uczestnika do celów związanych z realizacją akcji promocyjnej oraz zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926).
d. Podpisanie oświadczenia Uczestnik biorący udział w akcji oświadcza dobrym
stanie zdrowia, umożliwiający udział w konkursie.
e. Podpisanie oświadczenia o wykorzystaniu wizerunku.
f. Akceptacja warunków regulaminu.
§3
PRZEBIEG KONKURSU

2. Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik robi zakupy na terenie Sklepu na jednym
paragonie fiskalnym na kwotę min. 50 zł w dniu określonym w § 1 w punkcie 4.
3. W dniu przeprowadzenia konkursu, Uczestnik zgłasza się do punktu konkursowego i
okazuje swój paragon. Hostessa parafuje paragon i oddaje Klientowi jako wykorzystany.
Każdy Klient Sklepu może wziąć udział w konkursie trzykrotnie. Za każdym razem musi
jednak przedstawić nowy paragon na kwotę min. 50 zł.
4. Każdy paragon może być wykorzystany tylko raz, niezależnie od wielokrotności kwoty
widniejącej na paragonie fiskalnym.
5. Klient akceptuje treść zgód na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia o
stanie zdrowia oraz postanowień treści regulaminu, składając swój własnoręczny podpis
na Karcie przedstawionej przez Hostessę.
6. Uczestnik wsiada na rower i pedałuje na siedząco pokonując dystans 210 metrów
(wyświetlany na czytniku na rowerze). Im krótszy czas rozświetlenia lampek uzyskał
Uczestnik, tym wynik jest lepszy.
7. W momencie rozświetlenia wszystkich lampek, hostessa zapisuje czas przez jaki świeciły
się lampki z dokładnością do 0,000 sek.
8. Konkurs wygrywa osoba która miała najlepszy czas. W przypadku gdy dwie osoby
ubiegające się o pierwsze, drugie lub trzecie miejsce uzyskają ten sam czas,
przeprowadzana jest dogrywka.
9. Ostatnia osoba wsiada na rower o godzinie 13.30.
10. Trzej uczestnicy konkursu którzy uzyskali najkrótszy czas rozświetlenia lamek i spełnili
wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem zostają wyczytani przez konferansjera
na scenie głównej 13:50 o godzinie konkursowym i otrzymują nagrodę za kolejno
pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
§4
MECHANIZM I ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
1. Konkurs będzie rozstrzygany w dniu określonym w §1 pkt 4.
2. Do rozstrzygnięcia konkursu zostanie powołana komisja konkursowa, czuwająca nad
prawidłowym wyłonieniem Zwycięzcy i przeprowadzeniem konkursu zgodnie z
regulaminem.
3. W skład komisji będzie wchodzić trzech przedstawicieli Organizatora.
4. Decyzja podjęta przez komisję jest decyzją ostateczną.
5. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
6. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobiste zgłoszenie się po wywołaniu przez
prowadzącego rozstrzygnięcie. Przy zgłoszeniu po odbiór nagrody konieczne jest
okazaniu dowodu tożsamości, podanie danych Uczestnika (imię, nazwisko, adres
zameldowania zgodny z dowodem tożsamości) i podpisanie protokołu odbioru narody.
W przypadku niespełnienia choćby jednego z powyższych warunków prawo do nagrody
przechodzi na Uczestnika, który jako kolejny spełnia warunki do przyznania nagrody w
Konkursie.
7. Klient może wziąć udział w zabawie w trakcie akcji tylko trzy razy tzn. jeśli spełnia
wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem.
8. W przypadku, gdy kilku Uczestników Konkursu uzyska taki sam czas w rozświetlaniu
lampek, zostanie przeprowadzona dogrywka. W przypadku ponownego uzyskania
takich samych wyników, dogrywka jest powtarzana, nie więcej jednak niż 3 razy. W

przypadku uzyskania tych samych wyników w czasie trzykrotnej dogrywki, nagroda
zostanie przyznana w kolejności zgłoszenia udziału w konkursie (zgodnie z kolejnością
zarejestrowania udziału w protokole).
9. Startowanie i pedałowanie na stojąco dyskwalifikuje uczestnika konkursu.
10. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych nie mogą brać
udziału w konkursie.
11. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele Organizatora,
podmioty mające podpisane umowy i świadczące usługi w siedzibie Organizatora oraz
inne podmioty bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie promocji. Z udziału w
konkursie wyłączeni też są pracownicy, zleceniobiorcy, wykonawcy dzieł, członkowie
zarządu i wszelkie inne podmioty mające podpisane umowy i świadczące usługi na
rzecz firmy Ledor Market Sp. z o.o.
§5
NAGRODY
1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę Skuter ZIPP Model Tops 2015. Łączna wartość
wygranej wynosi 2214 zł (słownie: dwa tysiące dwieście czternaście złotych) brutto.
Dodatkowo do nagrody rzeczowej organizator przygotował nagrodę pieniężną w
wysokości 246,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych). Łączna całkowita
jednostkowa wartość nagrody wynosi 2460,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta
sześćdziesiąt złotych) brutto, przy czym część nagrody, jaką jest gotówka w kwocie
246,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych) zostanie przeznaczona na
pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości
nagrody. Organizator przejmie obowiązek podatkowy od zwycięzcy Konkursu i
odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz
złoży stosowną deklarację PIT.
2. Osoba która zajmie drugie miejsce otrzyma nagrodę Basen dmuchany 152cmx30cm.
Łączna wartość wygranej wynosi 37 zł (słownie: trzydzieści siedem złotych) brutto.
Dodatkowo do nagrody rzeczowej organizator przygotował nagrodę pieniężną w
wysokości 4,11 zł (słownie: cztery złote jedenaście groszy). Łączna całkowita
jednostkowa wartość nagrody wynosi 41,11 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych
jedenaście groszy) brutto, przy czym część nagrody, jaką jest gotówka w kwocie 4,11
zł (słownie: cztery złote jedenaście groszy) zostanie przeznaczona na pokrycie
należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody.
Organizator przejmie obowiązek podatkowy od zwycięzcy Konkursu i odprowadzi
należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną
deklarację PIT.
3. Osoba która zajmie trzecie miejsce otrzyma Basen dmuchany 102cmx25cm. Łączna
wartość wygranej wynosi 17 zł (słownie: siedemnaście złotych) brutto. Dodatkowo do
nagrody rzeczowej organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 1,89 zł
(słownie: jeden złoty osiemdziesiąt dziewięć groszy). Łączna całkowita jednostkowa
wartość nagrody wynosi 18,89 zł (słownie: osiemnaście złotych osiemdziesiąt dziewięć
groszy) brutto, przy czym część nagrody, jaką jest gotówka w kwocie 1,89 zł (słownie:
jeden złoty osiemdziesiąt dziewięć groszy). zostanie przeznaczona na pokrycie
należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody.
Organizator przejmie obowiązek podatkowy od zwycięzcy Konkursu i odprowadzi

należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną
deklarację PIT.
4. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie postanowień niniejszego regulaminu.
5. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech
nagrody ani prawo do otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez
Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki promocji
określone niniejszym regulaminem.
2. Uczestnictwo w akcji promocyjnej jest dobrowolne i na własną odpowiedzialność.
3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych. Administratorem danych jest Gabriela Woronko prowadząca
działalność pod nazwą Firma Usługowa In Touch Gabriela Woronko z siedzibą w
Suwałkach, przy ul. Wawrzyńca Gałaja 112, działającą na podstawie wpisu do
Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8442111143, Regon
200860618. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie Konkursu, uczestnik ma
prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją
będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

