Regulamin Konkursu „Czego szukać w nowym roku?”
§ 1.

Organizacja Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest jest MIH Allegro B.V., spółka mająca
siedzibę w Holandii pod adresem Taurusavenue 105, 2132 LS Hoofddorp
(„Organizator”).
2.

onkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemn m,
loterią promoc jną, grą której w nik zale od prz padku, ani adną inną
przewidzianą w ustawie z dnia 1 listopada 200 r. o grac azardow c
(Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Organizator przeprowadza Konkurs w
http://pelnepomyslow.allegro.pl/konkurs
§ 2.
1.

domenie

pod

adresem

Zasady Konkursu
onkursie mo e wzią udział osoba (dalej
łącznie następujące warunki

czestnik), która spełnia

a. jest osobą fiz czną, posiadająca pełną zdolno
prawnych,

do cz nno ci

b. w razi zgodę na uczestnictwo w onkursie i zaakceptuje niniejszy
Regulamin,
c. spełni w mogi niniejszego Regulaminu,
2.

3.

onkursie nie mogą bra udział pracownic Organizatora onkursu,
osob działające na zlecenie Organizatora onkursu w związku z
organizacją i przeprowadzeniem onkursu, a tak e najbli si członkowie
rodzin wsz stkic w mienion c wcze niej osób, za jakic uwa a się
wstępn c , zstępn c , rodze stwo, mał onków i osob pozostające w
stosunku prz sposobienia, a tak e osob pozostające w związkac
partnerskich.
onkurs odbędzie się w dniach od 19.01.2016 do 06.02.2016 roku.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wer fikacji oraz usunięcia
czestników biorąc c udział w onkursie, któr c działania są
niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
5.

ad prawidłow m przebiegiem onkursu czuwa będą przedstawiciele
Organizatora.

§ 3.

Przebieg Konkursu

1. Ab wzią udział w onkursie nale dokona cz nno ci, o któr c mowa
w par. 2 ust 1 pkt c, d, e oraz odpowiedzie na p tanie konkursowe.
2. Konkurs polega na nagraniu odpowiedzi na poni sze pytanie: „Czego
szukasz
w
now m
roku”
zamieszczone
pod
adresem:
https://miasta.allegro.pl/ (dalej „P tanie onkursowe”)
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieoceniania odpowiedzi na
Pytanie Konkursowe, któr c tre nie spełnia w mogów Regulaminu, w
szczególno ci odpowiedzi obra liw c , wulgarn c godząc c w dobre
imię Organizatora lub osób trzecic , zawierając c niew szukane
słownictwo, pornografię, przemoc i tre ci drast czne.
4. W okresie trwania Konkursu, Organizator codziennie nagrodzi 10
czestników, którzy najciekawiej, najbardziej zabawnie i najbardziej
kreatywnie odpowiedzą na P tanie onkursowe. O wyborze dot cząc m
prz znania agród zadec dują przedstawiciele Organizatora.
5. Uczestnik ma prawo wielokrotnie w pełni kwestionariusz ankietowy i
odpowiedzie na Pytanie Konkursowe, z zastrze eniem e mo e t lko raz
w gra nagrodę w trakcie trwania onkursu (większa liczba odpowiedzi
na P tanie onkursowe to większe prawdopodobie stwo w granej). W
takich przypadkach postanowienia par. 2 stosuje się odpowiednio.
6. Ogłoszenie 10 zw ciezców spo ród nadesłan c odpowiedzi na P tanie
onkursowe następuje ka dego dnia podczas trwania onkursu. Lista
zw cięzców (loginów zw cięzców) zostanie opublikowana na stronie
https://miasta.allegro.pl/
7. O wygranej w Konkursie oraz o przyznanej Nagrodzie ka d z
czestników zostanie niezwłocznie powiadomion drogą elektroniczną
na adres e-mail aktualnie widniejąc w ustawieniac konta na Allegro.
§ 4.

Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są kupon na zakupy poprzez aplikację mobilną
allegro, w ramach Serwisu Allegro, o warto ci 20 zł (przy transakcji za
minimum 50zł), które czestnik mo e w korz sta do 29.02.2016
2.

agroda nie mo e b
pienię ną.

w mieniona na inną lub na jej równowarto

3.

bór czestników, któr m prz znana zostanie agroda odb wa się
będzie codziennie w siedzibie Organizatora i zostanie przeprowadzony
przez przedstawicieli Organizatora.

4. Organizator nie ma wpł wu na niemo no odbioru agrod z prz cz n
od niego niezale n c i le ąc c po stronie czestników, w związku z t m
nie ponosi odpowiedzialno ci za nieprawidłowo ci, w nikające z
błędnego podania przez czestnika adresu e-mail lub innych danych,
koniecznych do przekazania Nagrody.
5. W przypadku niewykorzystania przez Uczestnika Nagrody, przedmiotowa
Nagroda przepada.
§ 5.

os

owanie reklama y ne

1. Reklamacje dot czące przebiegu onkursu, w formie zgłoszenia
reklamac jnego, mogą b zgłaszane najpó niej do 14.03.2016 roku.
Reklamacje mo na zgłasza
drogą elektroniczną na adres
„reklamacje@althermedia.pl” z dopiskiem w tytule „Reklamacja –
Konkurs ……………………….”.
2. Rozpatrzeniu podlegają w łącznie reklamacje zgłoszone w podan m
w ej terminie i na podan w ej adres.
3. głoszenie reklamacji powinno zawiera dokładne dane Reklamującego,
a tak e wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.
4. Przedmiotem ani podstawą reklamacji nie mo e b ocena, podjętej
przez omisję dec zji, co do w boru zw cięzców onkursu.
5. Reklamacje rozpatruje omisja w ciągu 1 dni od dnia otrz mania przez
Organizatora zgłoszenia reklamac jnego, o któr m mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.
6. O w niku reklamacji Reklamując zostanie powiadomion
elektroniczną, mailem w słan m na adres Reklamującego.

drogą

7. Po w czerpaniu postępowania, okre lonego w niniejsz m paragrafie,
wszelkie spor mogą b
rozpatr wane w łącznie na drodze
postępowania sądowego.
§ 6.

os anowienia koń owe

1. Organizator nie pobiera adn c podatków w związku z prz znawaniem
agród. Prz c ód uz skan z t tułu nagrod uz skanej w Konkursie jest

zwolnion od podatku doc odowego od osób fiz czn c na moc art. 21
ust. 1 pkt 68 staw o podatku doc odow m od osób fiz czn c .
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu w
trakcie trwania onkursu z zastrze eniem, e zmiana warunków
Regulaminu pozostanie bez wpł wu na prawa nab te przez czestników
przed wej ciem w cie zmian w Regulaminie.
3. głoszenie udziału w onkursu, jest równoznaczne z w ra eniem zgod
na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora
zgodnie z ustawą z dnia 2 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.
4. ane osobowe przekazane przez czestników będą przetwarzane przez
Organizatora w celu (i) realizacji onkursu, (ii) w łonienia zw cięzców
Konkursu, (iii) przekazania nagród, (iv) w s łania informacji związan c z
onkursem (v) celów marketingow c związan c z promocją onkursu.
5. w cięzc onkursu zgadzają się na w korz stanie zebran c dan c dla
celów związan c ze sprawozdawczo cią podatkową i księgową oraz
potrzeb kontaktów, w przedmiocie przeprowadzenia i rozliczenia
onkursu lub ind widualnego komunikowania się w związku z
Konkursem.
6. czestnik zgadza się na w korz stanie mec anizmu ookies do t c z
wymienionych cz nno ci pobierania dan c , które będą w magał
w korz stania tego mec anizmu. ookies są informacją zamieszczoną na
urządzeniu ko cow m
tkownika i umo liwiają ident fikację
komputera. ookies są powszec nie stosowane przez liczne witr n
internetowe. Informacje te u wane są w celu dostosowania zawarto ci
stron internetow c do prefenencji
tkownika oraz opt malizacji
korzystania ze stron internetowych Organizatora.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne problem
techniczne, inne ni le ące po jego stronie, mające wpł w na w pełnienie
warunków uczestnictwa w onkursie.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za nieprawidłowo ci rejestracji
w ników, w nikające z wadliwo ci działania łącz internetow c lub
systemu Uczestnika Konkursu.
9. szelkie zgłoszenia naruszenia Regulaminu przez czestników onkursu
nale kierowa na adres reklamacje@althermedia.pl
10. dział czestnika w onkursie nie stanowi podstaw ądania przez niego
jakiegokolwiek wynagrodzenia.
11.Wszystkie koszty związane z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone
przez Uczestnika Konkursu.

12. szelkie materiał promujące onkurs mają c arakter reklamow ,
natomiast wią ąc c arakter mają w łącznie postanowienia Regulaminu.
13.W kwestiach nieuregulowanych niniejsz m Regulaminem stosuje się
przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

