
 
 

REGULAMIN KONKURSU „ULOTKA DO DRZWI” 

 

§ 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 elektromarkecie Ledor  w Myszyńcu przy ul. Sienkiewicza 25 (zwanej 

dalej Sklepem). 

3. Konkurs odbędzie się  jednorazowo. 

4. O dacie rozstrzygnięcia konkursu Klient zostanie poinformowany na emitowanej ulotce do drzwi 

oraz na stronie internetowej www.ledor.pl.  

5. Kupony konkursowe są przyjmowane od dnia dystrybucji ulotki do drzwi do dnia rozstrzygnięcia 

konkursu tj. 3.04.2016r. do godziny 13 00. 

6. Konkurs obsługiwany jest przez Organizatora. 

7. 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.). 

8. 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 I ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

a. Wypełnienie wierszyka konkursowego 

b. Podanie danych osobowych niezbędnych do roztrzygnięcia konkursu 

c. Umieszczenie kuponu w urnie, zlokalizowanej na terenie przynależącym do Sklepu.  

2. Kupon promocyjny będzie wymagał od uczestnika podania: imienia, nazwiska, nr telefonu. 

3. W konkursie honorowane będą tylko kupony, na których zostanie przez uczestnika pisemnie 

potwierdzona zgoda na przetwarzanie danych: 

Wyrażanie poniższej zgody jest niezbędne w celu wzięcia udziału w konkursie: 

Oświadczam, że zapoznałam/em  się z regulaminem konkursu dostępnym na www.ledor.pl. Regulamin 

konkursu dostępny będzie tak, ze jest także w Myszyńcu  przy stoisku rejestracji kuponów znajdujących 

się na terenie Sklepu Ledor podczas trwania imprezy inaugurującej otwarcie 3.04.2016 roku. 

Wyrażam zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym: 

imię, nazwisko, telefon, w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia zwycięzcy przez Gabrielę 

Woronko prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą In Touch Gabriela Woronko z siedzibą w 

Suwałkach, przy ul. Wawrzyńca Gałaja 112, działającą na podstawie wpisu do Centralnej ewidencji i 

http://www.ledor.pl/


 
Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8442111143, Regon 200860618 konkursem. Oświadczam, 

że moja zgoda została udzielona  dobrowolnie, zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi 

prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych 

osobowych jest In Touch Gabriela Woronko z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Wawrzyńca Gałaja 112,  

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa 

w konkursie określone w niniejszym Regulaminie w § 2 pkt. 1-3. 

5. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych nie mogą brać 

udziału w konkursie. 

6. 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. 

§3 

MECHANIZM I ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 

1. Konkurs będzie rozstrzygany w dniu określonym w §1 pkt 4. 

2. Do rozstrzygnięcia konkursu zostanie powołana komisja konkursowa.  

3. W skład komisji będzie wchodzić trzech przedstawicieli Organizatora.  

4. Komisja będzie sprawdzała sposób wypełnienia wierszyka zawartego na kuponie. 

5. 3 najciekawsze wierszyki zostaną nagrodzone. 

6. Decyzja podjęta przez komisję jest decyzją uznaniową i ostateczną.  

7. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie. 

8. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobiste zgłoszenie się  po wywołaniu przez prowadzącego 

rozstrzygnięcie.  

9. W przypadku niepojawienia się po trzykrotnym wywołaniu, nagroda przechodzi na kolejnego 

uczestnika wytypowanego przez komisję. 

10. Powyższy mechanizm jest powtarzany trzykrotnie.  

11. W przypadku niewytypowania zwycięzcy nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.  

§4 

NAGRODY 

1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę Wiertarko-wkrętarka TOPEX 18V/1,5Ah 58G121 Łączna 

wartość wygranej wynosi 325 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć złotych) brutto. Dodatkowo 

do nagrody rzeczowej organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 36,11 zł 

(słownie: trzydzieści sześć  złotych jedenaście groszy). Łączna całkowita jednostkowa wartość 

nagrody wynosi 361,11 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden złotych jedenaście groszy) brutto, 

przy czym część nagrody, jaką jest gotówka w kwocie 36,11 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych 

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. 

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). 

§ 5 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody  przez Uczestnika  z 

przyczyn leżących po stronie Uczestnika.  

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki promocji określone niniejszym 

regulaminem. 

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych.  Administratorem danych 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. 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.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą 

rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.   

PODPIS ORGANIZATORA 

 

 
 


