Regulamin konkursu
,,Mistrzowski football 2016”
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§ 1 Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady konkursu „Mistrzowski football 2016” (zwanego dalej
„Konkursem”) przeprowadzanego wśród Abonentów Organizatora.
Organizatorem Konkursu jest Operator - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu,
ul. Moniuszki 13, 86-300 Grudziądz (zwana dalej „Organizatorem”).
Fundatorem nagród jest Organizator.
W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby będące abonentami Operatora.
Konkurs odbędzie się 12 czerwca 2016 roku podczas Jubileuszowego Pikniku Rodzinnego
organizowanego na terenie GOW Delfin.
Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem
i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie Rady Nadzorczej
Organizatora, a także najbliższa rodzina tych osób. Przez najbliższą rodzinę rozumie się:
wstępnych, zstępnych oraz małżonków.
Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c.
Organizator zobowiązuje się wydać Zwycięzcom Konkursu nagrody określone szczegółowo
w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem Konkursu”).
§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie
W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby nie mające wobec Operatora żadnych
zaległych zobowiązań pieniężnych i niepieniężnych z jakiegokolwiek tytułu.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie chęci uczestnictwa poprzez
podniesienie ręki w momencie ogłoszenia Konkursu przez Organizatora. Pięć pierwszych
osób będzie brało udział w Konkursie.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest okazanie dokumentu tożsamości oraz faktury
za usługi telekomunikacyjne za miesiąc czerwiec 2016 roku.
Uczestnik Konkursu może dokonać jednego zgłoszenia konkursowego.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie tych osób, które
nie przestrzegają postanowień Regulaminu.
Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

§ 3 Nagrody w Konkursie
1.
W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
1.1 I miejsce - nagroda rzeczowa - telewizor LED 42” marki LG o wartości 1625,00 zł
brutto (słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia pięć złotych 0 groszy) wraz
z nagrodą pieniężną w wysokości 181 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt jeden złotych
brutto),
1.2 II miejsce – zestaw upominków składający się z plecaka oraz zestawu do gry w boule
o wartości ok. 300 zł brutto (słownie: trzysta złotych),
1.3 III miejsce – zestaw upominków o wartości ok. 150 zł brutto (słownie: sto
pięćdziesiąt złotych),
1.4 IV i V miejsce – zestaw upominków o wartości ok. 80 zł brutto każdy (słownie:
osiemdziesiąt złotych).
2.
Kwota nagrody pieniężnej w wysokości 181 zł brutto, o której mowa w ust. 1 pkt. 1.1
powyżej zostanie potrącona przez Organizatora i odprowadzona do Urzędu Skarbowego
właściwego dla Organizatora na poczet 10%-ego zryczałtowanego podatku dochodowego
od osób fizycznych zgodnie z art.30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.)
3.
Zdobywca nagrody nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną ani
na nagrodę innego rodzaju.
§ 4 Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie
1.

2.

Konkurs z udziałem pięciu wyłonionych Uczestników Konkursu odbędzie się podczas
Jubileuszowego Pikniku Rodzinnego w dniu 12 czerwca 2016 roku na terenie GOW
,,Delfin”. Przebieg Konkursu będzie rejestrowany i emitowany na antenie Programu
Lokalnego TVSM.
Konkurs składać się będzie z pięciu serii pytań dotyczących wiedzy o Mistrzostwach
Europy w piłce nożnej 2016. Każda seria obejmuje 1 pytanie. W przypadku udzielenia
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przez finalistów takiej samej ilości prawidłowych odpowiedzi na pytania Organizator
uprawniony jest do zorganizowania dodatkowej serii pytań w takiej ilości, która
doprowadzi do wyłonienia Zdobywcy I miejsca.
Zdobywcą I miejsca zostaje ten z pięciu Uczestników Konkursu, który odpowie
prawidłowo na większą liczbę pytań niż jego konkurenci.
Zdobywcami kolejnych miejsc (II – V miejsce) zostaną pozostali Uczestnicy Konkursu,
w zależności od ilości zdobytych punktów.
Warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie jest podpisanie przez Zdobywcę Regulaminu
Konkursu. Nagrody zostaną wręczone ich zdobywcom w dniu 12 czerwca 2016 roku
niezwłocznie po zakończeniu Konkursu.
Zdobywca potwierdza odbiór nagrody własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu odbioru
nagrody.
§ 5 Postępowanie reklamacyjne
Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane 12 czerwca 2016 roku
bezpośrednio do Przedstawicieli Organizatora podczas Jubileuszowego Pikniku
Rodzinnego.
Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie osobom, które wyraziły zgodę na
uczestnictwo w Konkursie.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak
również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora do dnia zakończenia Konkursu.
Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik
o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany
w reklamacji.

§ 6 Utrwalanie wizerunku Uczestników Konkursu
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego wizerunku
do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, na rejestrowanie i emisję nagrania
z przebiegu Konkursu na antenie Programu Lokalnego TVSM oraz na eksploatację nagrania
(utworu) na następujących polach:
a) utrwalanie na wszelkich nośnikach,
b) zwielokrotnianie każdą techniką,
c) wprowadzanie do obrotu,
d) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, a zwłaszcza do Internetu,
e) publiczne odtwarzanie,
f) wyświetlanie,
g) nadawanie.
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§ 7 Postanowienia końcowe
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według kpc.
Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie
materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego oraz innych ustaw.
Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych
w związku z Konkursem.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika
nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Zdobywcy nagrody do
wysokości wartości nagrody.
Kwestie związane z opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych
uzyskanych nagród reguluje ustawa z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych Dz.U.2010.51.307 ze zm.
W trakcie trwania Konkursu treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie na Stronie
internetowej pod adresem www.tvsm.pl oraz u wyznaczonego pracownika Organizatora
podczas Jubileuszowego Pikniku Rodzinnego.
Administratorem
danych
osobowych
uczestników
Konkursu
jest
Organizator.
Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą

10.

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr
101 poz. 926 z późn. zm.). Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo
dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
Osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
– imienia i nazwiska, dokładnego adresu, numeru telefonu mobilnego i/lub stacjonarnego,
numeru ewidencyjnego do celów związanych z uczestnictwem w Konkursie. Dodatkowo
osoba ta wyraża zgodę na opublikowanie i przedstawienie imienia, nazwiska oraz zdjęć
z przebiegu Konkursu, a także wręczenia nagród na antenie Programu lokalnego TVK SM
oraz na stronie internetowej www.tvsm.pl.

Nr ewidencyjny Abonenta: ………………………………

Grudziądz, dnia ……………………..

……………………………………………
Podpis Uczestnika Konkursu

