Regulamin Konkursu
„Wsparcie po starcie – lubię pomagać”

Definicje
„Regulamin” – niniejszy dokument, określający warunki konkursu „Wsparcie po starcie – lubię
pomagać” (zwanego dalej „Konkursem”)
„Organizator” – organizatorem Konkursu jest FUNDACJA POLAND BUSINESS RUN; ul Siemiradzkiego
17/ 2, 31-137 Kraków, woj. Małopolskie, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000617320; NIP: 676-25072-32; REGON: 364424465
„Strona konkursowa” – witryna dostępna pod adresem www.wsparciepostarcie.org/konkurs
umożliwiająca wzięcie udziału w Konkursie
„Uczestnik” – osoba spełniająca określone w Regulaminie wymogi, dokonująca zgłoszenia, o którym
mowa w § 3 Regulaminu
„Hasło konkursowe” – hasło zgłoszone przez Uczestnika za pośrednictwem Strony konkursowej
„Jury” – komisja powołana przez Organizatora, dokonująca m.in. wyboru najlepszych Haseł
konkursowych
„Laureat” – Uczestnik Konkursu, którego Hasło konkursowe zostało wybrane przez Jury
„Komisja konkursowa” – zespół min. 3 osób, czuwający nad prawidłowością przebiegu Konkursu;

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia konkursu „Wsparcie po starcie – lubię
pomagać”.
2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem
www.wsparciepostarcie.org/konkurs
3. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540 ze zm.)
4. Konkurs rozpoczyna się o godzinie 00:00.00 dnia 18.05.017 roku i kończy się o godzinie o godzinie
23.59.59. dnia 30.09.2017 roku.
§ 2 Uczestnicy konkursu
1. Udział w Konkursie mogą wziąć:
1) osoby prawne,
2) jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność
prawną
3) osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała Regulamin.

3. W konkursie należy brać udział osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu
osób trzecich.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, a także członkowie ich
rodzin.
§ 3 Zasady i przebieg Konkursu
1. Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać za pomocą formularza zamieszczonego na stronie
www.wsparciepostarcie.org/konkurs
2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
a. Dokonać jednorazowych zakupów produktów lub usług biorących udział w akcji Wsparcie
po starcie za minimum 10 złotych (terminy, lista produktów i Partnerów biorących udział
w akcji jest dostępna w jej regulaminie dostępnym na stronie internetowej
www.wsparciepostarcie.org),
b. Zachować paragon fiskalny (oryginał), w celu przedstawienia go Organizatorowi w
przypadku wygranej w Konkursie (zwany dalej również „Paragonem”); z udziału w
Konkursie wyłączone są zakupy na fakturę VAT,
c. Wykonać zadanie konkursowe, o którym mowa w § 4 Regulaminu i efekt jego wykonania
przesłać w formularzu zgłoszeniowym,
d. Wypełnić formularz zgłoszeniowy podając w odpowiednich polach:
i. Swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
ii. Dane z paragonu: wybór Partnera z listy, kwotę, datę zakupu, numer paragonu,
iii. Rozwiązanie zadania konkursowego – podanie hasła
I przesłać go Organizatorowi (klikając w pole „Wyślij” pod formularzem).
e. Zapoznać się z Regulaminem, potwierdzić prawa do zgłaszanego hasła oraz wyrazić zgodę
na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu.
3. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie, jest przedstawienie Organizatorowi oryginału
paragonu.
4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik nie jest zobowiązany dokonywać jakichkolwiek
dodatkowych płatności na rzecz Organizatora.
5. Uczestnik może przesłać kilka zgłoszeń konkursowych z tym zastrzeżeniem, że każdemu
zgłoszeniu powinien towarzyszyć inny paragon, spełniający wymogi określone w punkcie 2
powyżej. Każde hasło powinno zostać zgłoszone do Konkursu w odrębnym zgłoszeniu i z
zachowaniem warunków opisanych w Regulaminie.
6. Każde zgłoszenie konkursowe podlega moderacji.
7. Uczestnik otrzyma powiadomienie (na podany w formularzu adres e-mail) o przyjęciu jego
zgłoszenia do Konkursu wraz z odnośnikiem do Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nie informowania Uczestnika, w przypadku odrzucenia
jego zgłoszenia ze względu na niezgodność z Regulaminem.
9. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie, przesyłając pocztą tradycyjną na
adres Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres biuro@polandbusinessrun.pl oświadczenie
o rezygnacji.
§ 4 Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe, którego wykonanie umożliwia udział i wygraną, polega na dokończeniu
zdania: „Lubię pomagać…”, zwanego dalej „Hasłem”.

2. Aby Hasło stanowiło podstawę do udziału w Konkursie:
a. Uczestnik powinien posiadać wyłączne prawa autorskie do Hasła w zakresie
umożliwiającym mu przeniesienie na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych
do Hasła.
b. Hasło nie powinno zawierać treści naruszających prawa osób trzecich, dobre obyczaje,
nawiązywać do przemocy, nietolerancji, zawierać wulgaryzmów ani treści reklamowych
podmiotów trzecich.
3. Jury dokona oceny Haseł uwzględniając ich zgodność z Regulaminem, oryginalność i kreatywność
ich twórców.

§ 5 Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są:
a. Miejsce I – Telewizor PHILIPS LED 43PFS5301 o wartości 1519 złotych powiększone o
koszty transportu
b. Miejsce II – Tablet Samsung Galaxy Tab A T285 1,5/8GB LTE 7'' o wartości 679 złotych
powiększone o koszty transportu
c. Miejsce III – Kamera sportowa Xiaomi Yi Action (czarna) o wartości 429 złotych
powiększone o koszty transportu
2. Jury przyzna nagrody łącznie trzem Uczestnikom, zwanym dalej „Laureatami”.
3. Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
4. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie nagrody
stanowi 10 % wartości nagrody rzeczowej. Laureat zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody
pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w konkursie.
5. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed
wydaniem Laureatowi Nagrody Rzeczowej obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu
Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest
zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia obowiązku
podatkowego.
6. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na stronie
www.wsparciepostarcie.org/konkurs do 15 października 2017 roku.
7. Laureat jest zobowiązany w ciągu 7 dni od otrzymania przez Organizatora informacji o wygranej,
przesłać Organizatorowi zdjęcie lub skan paragonu, który został zgłoszony w ramach konkursu.
8. Organizator ma prawo weryfikować dane osobowe Laureatów przed wydaniem nagród, w celu
identyfikacji i wydania nagrody osobie do tego uprawnionej.
9. Warunkiem wydania nagrody jest okazanie oryginału Paragonu i dowodu tożsamości.
10. Organizator wyda nagrody w terminie do 15.11.2017 roku.
11. W przypadku, gdy Zwycięzca nie wykona obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 5 lub ust. 7
powyżej lub po weryfikacji Paragonu okaże się, że nie uprawnia on do udziału w Konkursie (w
szczególności paragon nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie lub jest podrobiony albo
przerobiony), traci on prawo do nagrody, która miałaby mu przypaść (nagroda pozostaje
wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora).
12. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody ani jej przekazanie na rzecz osób trzecich.
13. W przypadku niedopełnienia obowiązku przez Laureata lub rezygnacji z nagrody, Organizator
zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Jury.

§ 5 Informacje uzupełniające
1. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Uczestnikami, celem wyjaśnienia ewentualnych
niejasności, związanych z podaniem złych danych osobowych, działaniem niezgodnym z prawem,
próbą podrabiania Paragonu, czy złamania systemu Informatycznego.
2. Organizator może uzależnić udział Uczestnika w Konkursie od złożenia mu przez niego wyjaśnień,
dotyczących udziału w Konkursie.
3. Poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi prawa do
korzystania z majątkowych praw autorskich do zgłoszonego Hasła, obejmujące wszystkie pola
eksploatacji określone w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Organizator jest uprawniony do wykorzystania Hasła do przeprowadzenia Konkursu oraz dla
własnych celów promocyjnych i reklamowych.
5. Wykorzystanie Hasła nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
6. Z chwilą wydania nagrody Laureatowi Konkursu, Laureat przenosi na Organizatora wszelkie
autorskie prawa majątkowe do Hasła na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. Nabycie przez Organizatora praw majątkowych do Haseł następuje w zamian za wydanie,
przewidzianej dla danego Laureata nagrody. Laureat zgadza się na podpisanie umowy z
Organizatorem potwierdzającej przeniesieniu autorskich praw majątkowych do Hasła.
§ 6 Informacje uzupełniające

1. Wypełniając zgłoszenie konkursowe, Uczestnik zostanie poproszony o przekazanie następujących
danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (zwane dalej „Dane osobowe”).
2. Organizator informuje, że administratorem Danych osobowych jest FUNDACJA POLAND
BUSINESS RUN; ul Siemiradzkiego 17/ 2, 31-137 Kraków, woj. Małopolskie; NIP: 676-250-72-32;
REGON: 364424465
3. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, lecz warunkuje udział w Konkursie. Cofnięcie przez
Uczestnika zgody na przetwarzanie Danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału
w Konkursie.
4. Każda osoba, która poda swoje Dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz ich
poprawiania.
5. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników,
wykonania obowiązku podatkowego oraz rozpatrzenia reklamacji.
6. Każdy Uczestnik ma prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu.
7. Reklamacje należy zgłaszać:
a. Listem poleconym na adres Organizatora
b. Pocztą elektroniczną na adres biuro@polandbusinessrun.pl z dopiskiem „Reklamacja –
Wsparcie po starcie”
8. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania. O decyzji
Organizator poinformuje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym.
9. Reklamacja zostaną rozpatrzone przez Komisję konkursową, liczącą minimum 3 osoby,
wyznaczone przez Organizatora.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie
www.wsparciepostarcie.org/konkurs
2. Informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem: biuro@polandbusinessrun.pl
3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych lub
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia
niniejszego Regulaminu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.05.2017 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany, bez uprzedniego powiadomienia, niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie.
Uczestnik powinien na bieżąco sprawdzać treść Regulaminu w celu zapoznania się z
wprowadzonymi zmianami.

