REGULAMIN KONKURSU
„Wygraj dwa kółka z Gazetą w Przasnyszu”
1.
Postanowienia ogólne
1.Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą
„Wygraj dwa kółka z Gazetą w Przasnyszu” zwany dalej „Konkursem”.
2.Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Studio Reklamy Mofo, NIP
7611490712 zwane dalej „Organizatorem”. Partnerem konkursu jest Studio Sport,
ul. Mostowa 11, 06-300 Przasnysz zwane dalej „Partnerem”.
3.Organizator przeprowadza Konkurs w ramach Gazety w Przasnyszu.
4. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez
Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane
wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr
101, poz. 926, z późn. zm.). Po wydaniu nagród dane osobowe te ulegną trwałem
zniszczeniu.
5.Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 , 920 i 921
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.
93, z późn. zm.).
2.
Uczestnictwo w konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
2.Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby
niepełnoletnie biorą udział w konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
4.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych
w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Konkursie.
5.Przystąpienie do konkursu następuje z chwilą spełnienia łącznie następujących
czynności:
-zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go,
-czytelne wypełnienie kuponu konkursowego ( Gazeta w Przasnyszu nr 2)
- przesłanie kuponu na adres: Gazeta w Przasnyszu, ul. Ostrołęcka 1, 06-300
Przasnysz lub dostarczenie do salonu partnera konkursu: Studio Sport, ul.
Mostowa 11, 06-300 Przasnysz 6.
Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego
Regulaminu (dalej „Uczestnik”).

7.Jedna osoba może wziąć udział w konkursie TYLKO RAZ w czasie jego
trwania.
8.Niezależnie od ilości wysłanych zaproszeń przez Uczestnika jego przystąpienie
do konkursu będzie traktowane jako pojedyncze zgłoszenie.
3.
Przebieg i zasady konkursu
1.Konkurs trwa do 13.11.2015 do godz. 00.00
2.Aby wziąć udział w Konkursie należy w Czasie Trwania Konkursu spełnić
wszystkie warunki określone w pkt. 2.5.
3.Spośród wszystkich poprawnych zgłoszeń biorących udział w konkursie,
organizator wyłoni jednego zwycięzcę. Liczba zwycięzców odpowiada liczbie
nagród, które organizator przeznaczył jako wygrane w konkursie.
4.Zwycięzcy powiadomieni zostaną o telefonicznie
4.
Nagrody
1.1x rower, 3 x gadżety
2.Nagrody zostaną wysłane pocztą przez Organizatora w terminie 7 dni od
ogłoszenia wyników Konkursu lub dostarczone osobiście
3.Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej
Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany
na inną nagrodę rzeczową.
4.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych
w Regulaminie lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 dni od
wysłania, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje
do dyspozycji Organizatora.
5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z
opóźnieniem lub nie doręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z
błędnego podania przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu adresu lub innych
danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie lub z
przyczyn przez Organizatora niezawinionych.
6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym
podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych oraz za wszelkie
zmiany danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu, w tym adresu
zamieszkania.
5.
Zasady wyłonienia zwycięzców i wydanie nagród
1.Wyłonienie zwycięzców nagrody głównej odbywa się dnia 14.11.2015 na
zasadzie losowania.
2.Zwycięzcy powiadomieni zostaną o wygranej telefonicznie w terminie do
21.11.2015
6.
Opłaty i podatki
1.Organizator zobowiązuje się pokryć koszty związane z uzyskaniem nagród
przez uczestników zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z
dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr
80 poz. 350 z późn. zm.). W tym celu Organizator naliczy właściwą kwotę na

rzecz podatku zryczałtowanego w formie dodatkowej sumy pieniężnej, która
zostanie odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego.
7.
Postępowanie reklamacyjne
1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na
piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Studio Reklamy Mofo,
ul. Ostrołęcka 1, 06-300 Przasnysz z dopiskiem „Konkurs Gazety w Przasnyszu”
w terminie 14 dni od zakończenia konkursu – bezpośrednio lub listem poleconym
(decyduje data stempla pocztowego).
2.Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w pkt. 1 powyżej nie
będą
rozpatrywane.
3.Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu
14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4.Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
5.Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym
wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia
reklamacji.
8.
Postanowienia końcowe
1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne,
mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
2.Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w
Konkursie.
3.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
4.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te
nie mogą mieć wpływu na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
5.Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do
wysokości wartości przyznanej mu nagrody.
6.Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu, a jego
uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
7.Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu, tj. z dniem 3.11.
2015 roku

