Regulamin konkursu – Wygraj samochód ze Wspólną Reprezentacją
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Wygraj samochód ze Wspólną Reprezentacją” (zwany
dalej: "Konkursem") .
2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą Wspólna Reprezentacja Spółka Akcyjna siedzibą w
Katowicach, ul. Sowińskiego 46, wpisania do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 473315, zwana
dalej „Organizatorem”.
3. Fundatorem Nagrody jest Organizator Konkursu.
4. Nagrodą w Konkursie jest bon o wartości 40 000 zł do wykorzystania na rozliczenie na poczet
ceny zakupu samochodu osobowego w wybranym przez Zwycięzcę i zaakceptowanym przez
Organizatora salonie samochodowym zlokalizowanym na terytorium województwa śląskiego.
5. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w terminie od dnia 27 października 2014r do
dnia 31 stycznia 2015 roku.
6. Rozstrzygnięcie I Etapu Konkursu nastąpi w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez Organizatora
odszkodowania z tytułu nieprawidłowości wynikających z regulacji ustawy z dnia 7 września 2007
r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora
elektroenergetycznego („Ustawa Konsolidacyjna”), na podstawie której wprowadzony został
mechanizm jednostronnej redukcji akcji należących do akcjonariuszy spółek sektora
energetycznego, dalej jako Odszkodowanie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, a także do jego
wcześniejszego rozstrzygnięcia.
8. Przekazanie zwycięzcy Nagrody nastąpi w Siedzibie Organizatora, w terminie ustalonym
pomiędzy Organizatorem oraz Zwycięzcą, nie później jednak niż w terminie 60 dni od ogłoszenia
zwycięzcy Konkursu.
9. Przedmiotowy Konkurs nie jest „loterią fantową”, jak również „loterią promocyjną”, których
wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540).
10. Celem Konkursu jest:
a) zachęcenie Uczestników do dochodzenia wierzytelności,
b) zwiększenie świadomości w zakresie sytuacji prawnej Uczestników.
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą brać udział tylko i wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia,
posiadający pełną zdolność do czynności prawnych dalej jako Uczestnicy.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie zawartej umowy z Organizatorem, na
mocy której Uczestnik przeleje lub powierzy Organizatorowi do dochodzenia prawo do
odszkodowania z tytułu, o którym mowa w § 1 ust. 6 Regulaminu.
4. Uczestnictwo w konkursie polega na wypełnieniu i przesłaniu na adres organizatora Zgłoszenia
Konkursowego, z podaniem prawdziwych danych oraz potwierdzenie tych danych
własnoręcznym, czytelnym podpisem. Uczestnik może wypełnić tylko jedno Zgłoszenie
Konkursowe.
5. W ramach Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. W ramach Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik proponuje hasło reklamowe dla projektu
Wspólna Reprezentacja.
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§ 3 PRAWA AUTORSKIE
1. W Konkursie mogą brać udział jedynie propozycje haseł będące wynikiem indywidualnej pracy
Uczestników, nienaruszające praw osób trzecich.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wielokrotnego korzystania i publikacji
nagrodzonego w Konkursie hasła reklamowego przedstawionego przez Uczestników Konkursu
bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji wskazanych
w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez dodatkowego
wynagrodzenia i bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody uczestnika.
§ 4 KOMISJA KONKURSOWA
1.

2.
3.
4.
5.

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności dokonania
oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, dokonania wyboru zwycięzców I i II Etapu Konkursu,
rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową.
W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby wybrane przez Organizatora.
Uczestnikom przysługuje prawo do składania reklamacji, w formie pisemnej, w siedzibie
Organizatora, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.
Komisja Konkursowa rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
§ 5 ZASADY KONKURSU

1.

Wygrana w Konkursie uzależniona jest od spełnienia wymagań i złożenia prawidłowo
wypełnionego Zgłoszenia Konkursowego zgodnie z Regulaminem.
2. Wyłonienie Zwycięzcy Konkursu odbędzie się dwuetapowo.
3. W pierwszym Etapie rozstrzygnięcia Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 50 (pięćdziesiąt)
najatrakcyjniejszych haseł reklamowych dla projektu Wspólna Reprezentacja. Jeśli hasła będą się
powtarzać, do kolejnego etapu przechodzą te, które zostaną zaproponowane przez uczestników
Konkursu jako pierwsze.
4. Komisja Konkursowa poinformuje na stronie internetowej Organizatora Konkursu o wyłonieniu
50 haseł wytypowanych w ramach rozstrzygnięcia I Etapu Konkursu.
5. W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięcia I Etapu konkursu, wszystkie osoby
spełniające przesłanki do uczestnictwa w konkursie mogą głosować na najlepsze z
wytypowanych w I Etapie Konkursu haseł reklamowych oddając swój głos na jeden z wybranych
sposobów: listownie, telefonicznie, mailowo lub w punktach obsługi klienta. Każdej osobie
uczestniczącej w głosowaniu przypada jeden głos.
6. Zwycięzcą konkursu zostanie autor hasła reklamowego, które uzyska największą ilość ważnych
głosów oddanych w II Etapie Konkursu. W przypadku, gdy największą ilość głosów uzyska więcej
niż jedno hasło, zwycięzcą Konkursu zostanie autor hasła reklamowego, który zaproponował je
jako pierwszy.
7. Nagrodę otrzymuje Uczestnik wyłoniony w II Etapie Konkursu jako Zwycięzca Konkursu.
8. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o tym fakcie przez Organizatora celem ustalenia
terminu i warunków wręczenia Nagrody.
9. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić się do Organizatora oraz odebrać Nagrodę. W przypadku
nieodebrania nagrody w terminie 90 dni od ogłoszenia wyników Konkursu przez Zwycięzcę
prawo do otrzymania Nagrody wygasa.
10. Warunkiem zawieszającym przekazania Zwycięzcy Nagrody jest spełnienie kumulatywnie
następujących przesłanek:
a) Otrzymanie przez Organizatora Odszkodowania,
b) Otrzymanie przez Zwycięzcę przypadającej Zwycięzcy kwoty odszkodowania, zgodnie z umową,
o której mowa § 2 ust. 3.
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§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Uczestników pod względem spełnienia warunków
Konkursu, jak również może żądać od Uczestników podania określonych danych bądź
przedłożenia określonych dokumentów.
Niespełnienie warunków Konkursu powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu,
Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.
Zgłoszenie Konkursowej jest tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator.
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