
 
REGULAMIN KONKURSU   

 
Postanowienia ogóle 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą „COCOA TRAVEL” (dalej „Konkurs”).   2. Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległa 4a, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000011832, NIP: 521-31-41-885, kapitał zakładowy w wysokości 1 635 175,00 PLN (dalej „Organizator”).   3. Konkurs organizowany jest na zlecenie Zakładu Wyrobów Cukierniczych MILLANO Krzysztof Kotas, ul. Wysogotowska 15, 62-081 Przeźmierowo, wpisanego do CEIDG, NIP: 781-000-08-05 (dalej „Firma”)   4. Konkurs odbywa się w dniach od dnia 14 października 2016 roku do dnia 07 grudnia 2016 roku (jest to ostatni dzień wysyłania zgłoszeń do Konkursu).  5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.  Uczestnicy 
6. Z zastrzeżeniem zapisów poniższych, Konkurs skierowany jest wyłącznie do uczestnika (dalej „Uczestnik”) tj. pełnoletniej osoby fizycznej, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   7. Uczestnikiem nie może być osoba będąca małżonkiem, zstępnym, wstępnym                         lub rodzicem pracownika/pracowników Organizatora lub Firmy (zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jak i umowy cywilnoprawnej np. umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług) lub pozostające z tymi pracownikami w stosunku przysposobienia.  8. Celem konkursu jest wybranie najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Jaką czekoladę marki Cocoa Travel zabrałbyś na bezludną wyspę?” (dalej „Odpowiedź na pytanie”).  Zgłoszenie do Konkursu  1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika jest dokonanie zakupu, w czasie trwania Konkursu dowolnych czekolad marki „Cocoa Travel” (dalej „Produkt”) o łącznej wartości co najmniej 10 zł oraz dokonanie zgłoszenia (dalej „Zgłoszenia") poprzez prawidłowe wypełnienie formularza konkursowego (dalej „Formularz”) na stronie internetowej: www.cocoatravel.pl (dalej „Strona www”).  2. Zgłoszenie powinno zostać dokonane najpóźniej do godziny 23:59, dnia 07 grudnia 2016 roku. Zgłoszenia dokonane po tym terminie zostaną odrzucone.  



3. Prawidłowe wypełnienie formularza konkursowego wymaga m.in. zamieszczenia Odpowiedzi na pytanie w odpowiednim, przeznaczonym do tego polu Formularza (zgodnie z dostępnymi tam funkcyjnościami w zakresie długości tekstu itd.), podania danych opisanych jako obowiązkowe, danych paragonu/paragonów na łączną kwotę co najmniej 10 zł oraz akceptacji Regulaminu. Nieprawidłowe wypełnienie Formularza może spowodować, że nie będzie możliwe jego przesłanie do Organizatora.  4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.  5. Dla dokonania jednego Zgłoszenia niezbędny jest zakup Produktów o łącznej wartości co najmniej 10 zł. Zakup może być dokonany w ramach jednej, dwóch lub kilku transakcji (należy zachować wszystkie paragony, na łączną kwotę co najmniej 10 zł).  6. Uczestnik powinien zachować dowód/dowody zakupu w celu weryfikacji Zgłoszenia.   Nagrody  7. W Konkursie przewidziano następujące nagrody (dalej „Nagrody”):   a.  1 nagroda główna w postaci vouchera na podróż* o wartości 8000 zł brutto (dalej „Nagroda głowna”),  * Voucher upoważnia do wyboru jednej z dostępnych wycieczek w ramach 
biura podróży TUI Poland  Sp. Z o. o. i może być wykorzystany najpóźniej do 
dnia 01.12.2017 r. Szczegóły dotyczące wycieczek oraz warunków świadczenia 
usług turystycznych przez biuro podróży dostępne są na stronie internetowej: 
www.tui.pl oraz w siedzibie biura podróży: TUI Poland Sp. z o. o. 02-672 
Warszawa ul. Domaniewska 41 

b. 50 nagród dodatkowych w postaci walizek „David Jones” o pojemności 50,5 L, o wartości 129 zł brutto każda (dalej „Nagrody dodatkowe”).    8. Nagrody otrzymają Uczestnicy, którzy przygotują najciekawsze, zdaniem Organizatora, Odpowiedzi na pytanie.   9. Do każdej z Nagród, która podlega opodatkowaniu podatkiem, którego płatnikiem jest Organizator, zostanie doliczona dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zwycięzcę tej Nagrody, którego jest podatnikiem. Nagroda pieniężna przeznaczona jest na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Organizator. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wypłaty równowartości dodatkowej nagrody pieniężnej.  10. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną, ani na inną Nagrodę.  11. Organizator, w oparciu o przepis art. 921 Kodeksu Cywilnego, zastrzega, iż nabywa prawa własności oraz wszelkie prawa autorskie do zwycięskich Odpowiedzi na pytania. W celu uniknięcia wątpliwości, nabycie praw następuje w najszerszym możliwym zakresie i na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz obejmuje prawa zależne tj. prawa do tworzenia i korzystania z opracowań.  12. Niezależnie od powyższego, w zamian za możliwość udziału w Konkursie każdy z Uczestników, przesyłając Odpowiedź na pytanie udziela Organizatorowi nieodpłatnej 



licencji uprawniającej do opublikowania Odpowiedzi na pytanie na Stronie www. Odpowiedź na pytanie może zostać opublikowania z imieniem i nazwiskiem Uczestnika lub anonimowo (według wyboru Organizatora).  Rozstrzygnięcie Konkursu i przekazanie Nagród  13. Rozstrzygnięcie Konkursu tj. wybór zwycięzców Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 30.12.2016 r.  14. Organizator, niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu poinformuje zwycięzców o Nagrodach za pośrednictwem połączenia telefonicznego na numery telefonów podane w Formularzu lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail podany w Formularzu.   15. Decyzja Organizatora co do ustalenia listy zwycięzców Konkursu oraz przyznania im 
Nagród jest ostateczna i prawnie wiążąca. 

16. Zwycięzca Nagrody zobowiązany jest do współpracy z Organizatorem w zakresie niezbędnym do przekazania/ realizacji Nagrody, w tym do przekazania wskazanych przez Organizatora informacji (np. adresu do wysyłki Nagrody).  17. Organizator może wykluczyć z Konkursu tj. pozbawić prawa do uzyskania Nagrody   a. Uczestnika, który w ramach uczestnictwa narusza postanowienia Regulaminu, obowiązujące przepisy prawa lub prawa innych Uczestników,  b. w przypadku niemożliwości skontaktowania się z danym Uczestnikiem –zwycięzcą np. po wykonaniu trzech odrębnych połączeń telefonicznych, oddalonych od siebie w czasie o 2 godziny i braku możliwości skutecznego wysłania wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu.  18. W przypadku utraty prawa do Nagrody lub rezygnacji z niej, wymagającej dla swojej ważności stosownego oświadczenia Uczestnika w formie pisemnej, Organizator przyzna Nagrodę innemu Uczestnikowi zgodnie kryterium przewidzianym w Regulaminie.  19. Nagrody zostaną przesłane na adresy Uczestników – zwycięzców wskazane w Formularzu lub przekazane w inny sposób uzgodniony przez Organizatora z danym Uczestnikiem.  Reklamacje 
20. Reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać pisemnie na adres Organizatora, listem poleconym z dopiskiem „Konkurs Cocoa Travel”, a także e-mailowo na adres: cocoatravel@ms.cursor.pl.  21. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora (włączając w to wysyłkę listu zawierającego zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji). Odpowiedź zostanie przekazana Uczestnikowi niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w ramach Formularza lub reklamacji (jeżeli są różne).  22. Procedura reklamacyjna nie pozbawia Uczestnika realizowania swoich praw na drodze sądowej.  Dane osobowe 



23. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych w trakcie Konkursu (dalej „Dane osobowe”) jest Firma.  24. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.) w celach związanych z Konkursem, w tym z jego przeprowadzeniem, wyłonieniem zwycięzców oraz przekazaniem (przesłaniem) Nagród, a także postępowaniem reklamacyjnym oraz rozliczeniem podatku od Konkursu, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę w ramach Formularza.  25. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne.   26. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich Danych osobowych i ich poprawiania.   Postanowienia końcowe 
27. Regulamin udostępniony jest na Stronie www oraz w siedzibie Organizatora.  28. Każdy Uczestnik akceptuje Regulamin w ramach Formularza podczas dokonywania Zgłoszenia.  29. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może ewentualnie znajdować się w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu. Skrócone opisy zasad przeprowadzenia Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną posiadają wyłącznie przepisy Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.  30. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.  

 


