REGULAMIN KONKURSU „Quiz wiedzy o Banku Pocztowym”
z dnia 3 sierpnia 2017 roku
„Regulamin”
§ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Quiz wiedzy o Banku Pocztowym”, zwanego dalej „Konkursem”,
jest Mind Progress Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tadeusza Zelenaya 20A,
51-140 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000419896, o kapitale
zakładowym 205.000,00 zł (dalej jako „Organizator”).
2. Konkurs jest przeprowadzany w strefach rozmieszczonych w 7 (siedmiu) lokalizacjach:
Władysławowo – wejście na plażę nr 1, przy porcie, Gdańsk – plaża-molo w Gdańsku
Brzeźno, Kołobrzeg – przy pomniku „Zaślubin z morzem”, Łeba – wejście na plażę A, przy
hotelu Neptun, Mrągowo – plaża miejska, Ciechocinek – ul. Zdrojowa przy deptaku sław,
Ustka – deptak główny (dalej: „Strefy”).
3. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział
w Konkursie są informacjami udostępnianymi Administratorowi/Organizatorowi,
zgodnie z postanowieniami § V Regulaminu.
4. Fundatorem nagród jest Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
5. Tekst Regulaminu jest dostępny w sieci komputerowej Internet pod adresami URL:
www.pocztapelnakorzysci.envelo.pl oraz www.pocztapelnakorzysci.pl
6. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem i podlega przepisom prawa
polskiego.
7. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919 i n.
Kodeksu cywilnego.
§ II.
UCZESTNICY
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3
poniżej – może być każda osoba fizyczna, która spełni warunki, o których mowa w ust. 3
poniżej i § III ust. 2 Regulaminu.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (bez względu na formę zatrudnienia),
współpracownicy lub przedstawiciele: Organizatora/Administratora, Fundatora nagród
oraz pozostałych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu
i przeprowadzeniu Konkursu, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie
się na potrzeby Konkursu: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców
współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
§ III.
CZAS I WARUNKI KONKURSU
1. Konkurs przeprowadzony zostanie w Strefach w następujących terminach:
a) Władysławowo – wejście na plażę nr 1, przy porcie – od dnia 03.08.2017 r.
do dnia 04.08.2017 r.,
b) Gdańsk – plaża-molo w Gdańsku Brzeźno – od dnia 07.08.2017 r.
do dnia 08.08.2017 r.,
c) Kołobrzeg – plaża centralna od dnia 10.08.2017 r. do dnia 11.08.2017 r.,
d) Łeba – wejście na plażę A, przy hotelu Neptun – od dnia 17.08.2017 r.
do dnia 18.08.2017 r.,
e) Mrągowo – plaża miejska – od dnia 21.08.2017 r. do dnia 22.08.2017 r.,
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f)

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Ciechocinek – ul. Zdrojowa przy deptaku sław – od dnia 23.08.2017 r.
do dnia 24.08.2017 r.,
g) Ustka – deptak główny – od dnia 25.08.2017 r. do dnia 26.08.2017 r.,
z zastrzeżeniem, że Strefy są otwarte w godzinach od ok. godziny 09:00-10:00 do ok.
godziny 18:00-19:00.
Warunkami uczestnictwa w Konkursie są kolejno:
a) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) zapoznanie się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu,
c) podanie danych osobowych: imię, nazwisko, miejscowość, kod pocztowy, numer
telefonu,
d) udzielenie zgody – zgodnie z postanowieniami § V ust. 5 Regulaminu,
e) wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 3 poniżej,
z zastrzeżeniem, że powyższe warunki uczestnictwa w Konkursie muszą zostać spełnione
łącznie.
Zadanie konkursowe polega na udzieleniu przez Uczestnika odpowiedzi na 6 pytań
dotyczących działalności Banku Pocztowego i jego produktów (dalej: „Zadanie
konkursowe”).
Uczestnik wykonuje Zadanie konkursowe za pomocą dostępnego w Stefie urządzenia –
tabletu będącego własnością Organizatora (dalej: „Tablet”).
Pytania w ramach Zadania konkursowego dobierane są losowo z puli pytań przez Tablet.
Wszyscy Uczestnicy wykonują Zadanie konkursowe z wykorzystaniem tego samego
Tabletu.
Tablet zapisuje wynik czasowy wykonania Zadania konkursowego przez każdego
z Uczestników.
Hostessa udziela pomocy w obsłudze technicznej Tabletu.
Uczestnik może tylko jednokrotnie wziąć udział w Konkursie w czasie jego trwania.
§ IV.
ZWYCIĘZCY I NAGRODY

1. W Konkursie w każdym Rozdaniu wyłonieni zostaną 2 (dwaj) Zwycięzcy, którzy kolejno
w najkrótszym czasie udzielą największej liczb poprawnych odpowiedzi na pytania
w ramach Zadania konkursowego (dalej: „Zwycięzca”).
2. W każdym Rozdaniu zwycięzców wyłaniać będzie koordynator akcji monitorujący konkurs.
3. Wyłanianie Zwycięzców będzie się odbywało w godzinach otwarcia Stref określonych
w § III ust. 1 Regulaminu w odstępach godzinnych (dalej: „Rozdania”),
z zastrzeżeniem, że w ciągu jednego dnia zostanie przeprowadzonych około 5 (pięć)
Rozdań.
4. Uczestnik może zostać wyłoniony jako Zwycięzca wyłącznie 1 (jeden) raz w czasie trwania
Konkursu.
5. Każdemu Zwycięzcy przysługuje tyko 1 (jedna) Nagroda.
6. W ramach każdego z Rozdań Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w Konkursie
za pośrednictwem wiadomości sms wysłanej na numer telefonu wskazany przez
Uczestnika w momencie przystąpienia do Konkursu.
7. Nagrodami w Konkursie są:
8. a)
ręcznik plażowy o wartości 51,66 zł w ilości 10 (dziesięć) w każdym dniu trwania
Konkursu oraz kwota pieniężna w wysokości 6,00 zł. Łączna wartość nagrody wynosi
57,66 zł
9. b)
parawan o wartości 95,94 zł w ilości 5 (pięciu) w każdym dniu trwania Konkursu
oraz kwota pieniężna w wysokości 11,00 zł. Łączna wartość nagrody wynosi 106,94 zł
10. Nagroda składa się z nagrody rzeczowej oraz nagrody pieniężnej, która zostanie
przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych. Nagrody z tytułu
uczestnictwa w Konkursie zostaną opodatkowane 10 % zryczałtowanym podatkiem
dochodowym, który odprowadzony zostanie do urzędu skarbowego.
11. Nagrody będą wydawane przez hostessę.
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12. Każda nagroda wydawana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Zwycięzca nie
może żądać wymiany wygranej Nagrody na inną nagrodę.
13. Nagrodę otrzymuje zwycięzca, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli przed odbiorem Nagrody
nastąpiły okoliczności, o których mowa w § VII. ust. 4 Regulaminu, wówczas Nagroda nie
przysługuje Zwycięzcy wyłączonemu z Konkursu i nie zostaje mu wydana.
14. Nagrodę będzie można odebrać w Strefie w dniu otrzymania wiadomości sms, o której
mowa w ust. 6 powyżej, w godzinach otwarcia strefy określonych w § III ust. 1
Regulaminu. Po tym terminie Nagroda nie będzie podlegać wydaniu. Nieodebrana
w powyższym terminie Nagroda przepada na rzecz Organizatora.
15. Z wydania nagrody spisuje się protokół odbioru.
§ V.
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Bank Pocztowy S.A. z siedzibą
w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17.
2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu uczestnictwa w Konkursie stosownie
do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne
do przeprowadzenia Konkursu.
5. Uczestnik składa następujące oświadczenia łącznie:
a) „Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Quiz wiedzy o Banku Pocztowym” i akceptuję
jego postanowienia.”
b) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Pocztowy S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17 w celu przeprowadzenia Konkursu „Quiz
wiedzy o Banku Pocztowym” stosownie do postanowień jego Regulaminu.”,
c) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Pocztowy S.A.
w celu przedstawienia mi produktów oferowanych przez Bank Pocztowy S.A.”,
d) „Wyrażam zgodę na używanie przez Bank Pocztowy S.A. mojego telefonu w celu
marketingu bezpośredniego produktów oferowanych przez Bank Pocztowy S.A”.
§ VI.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji
dotyczącej sposobu przeprowadzenia Konkursu w terminie 14 dni od ogłoszenia jego
zakończenia. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą
rozpatrywane.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie na piśmie do siedziby Organizatora
na adres: ul. Tadeusza Zelenaya 20A, 51-140 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „Konkurs
Quiz wiedzy o Banku Pocztowym REKLAMACJA”.
3. Reklamacje zgłoszone drogą ustną, pocztą elektroniczną itp. nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacja winna zawierać dokładne dane reklamującego (imię, nazwisko reklamującego,
adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, przyczynę reklamacji
oraz żądanie, jakiego domaga się reklamujący).
5. Reklamujący zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą listu
poleconego w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji na adres określony w ust. 2
powyżej.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne podanie przez reklamującego
Jego danych, uniemożliwiające ustosunkowanie się do reklamacji.
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§ VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach
internetowych: www.pocztapelnakorzysci.envelo.pl oraz www.pocztapelnakorzysci.pl
2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu
zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Konkursie.
3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa
do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu,
a w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, niezłożenie
lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku
z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika
z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do nagrody, nawet w przypadku spełnienia
innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Organizator w sytuacjach, o których mowa w ust. 4 powyżej, niezwłocznie prześle
powiadomienie o wyłączeniu Uczestnika z Konkursu do Uczestnika na adres wskazany
przez Uczestnika w momencie przystąpienia do Konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany postanowień Regulaminu w trakcie
trwania Konkursu, przy czym Organizator zawiadomi o zmianie Regulaminu
z jednodniowym (1) wyprzedzeniem zamieszczając stosowną informację w sieci
komputerowej Internet pod adresami URL: www.pocztapelnakorzysci.envelo.pl oraz
www.pocztapelnakorzysci.pl. Zmiana Regulaminu nie może wpływać negatywnie na
warunki uczestnictwa w Konkursie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte
przez Uczestnika przed zmianą Regulaminu.
7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 sierpnia 2017 r.
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