Regulamin konkursu „Orange Open”

§ 1 Organizator Konkursu i Fundatorzy Nagród
1.

2.

Organizatorem konkursu jest Heureka Huge Idea Sp. z o.o. sp.k. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze
Przedsiębiorców pod Nr KRS 0000320050, NIP 525-244-43-19, Regon 141686293 („Organizator”)
Fundatorami nagród w Konkursie są
a. Fundator Nagród Głównych (dalej „Nagroda Główna”): „Orange Polska S.A.” Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) Al.
Jerozolimskie 160, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000010681, REGON 012100784;, NIP 526-02-50-995, z kapitałem zakładowym
wynoszącym 3.937.072.437 zł złotych
b. Fundator Nagród I stopnia (dalej „Nagroda I stopnia”): Heureka Huge Idea Sp. z o.o. sp.k.
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod Nr KRS 0000320050, NIP
525-244-43-19, Regon 141686293

§ 2 Wstęp
1. Konkurs „Orange Open” (dalej „Konkurs”) dostępny jest na blogach (dalej „Blogi”) pod poniższymi
adresami:
a. makoweczki.pl
b. oczekujac.pl
c. mamygadzety.pl
d. szafeczka.com
e. domowa.tv
f. bycidealna.pl
g. venilakostis.com
h. zuchpisze.pl
i. kurasinski.com
j. mamwatpliwosc.blog.pl
k. szarmant.pl
2. W ramach Konkursu Uczestnicy, po spełnieniu warunków opisanych w dalszej części regulaminu, mają
szansę wygrać nagrody w postaci pakietu usług Orange Open (dalej „Nagroda Główna”) oraz sprzętu Sony
Xperia Z (dalej „Nagroda I stopnia”)

§ 3 Uczestnicy konkursu
1. W Konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie Polski, posiadające
obywatelstwo polskie (dalej „Uczestnik”)
2. Pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich najbliższych rodzin tj. wstępni, zstępni,

rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z wymienionymi osobami w
stosunku przysposobienia, nie mogą brać udziału w Konkursie.
3. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko
pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
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§ 4 Zasady Konkursu i czas trwania
1.
2.

3.
4.

5.

W dniach pomiędzy 20 a 31 maja 2014 na Blogach zostaną opublikowane pytania konkursowe w formie
notki dodanej przez autora Bloga (dalej „Bloger”)
Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wejść na jeden, wybrany przez siebie Blog (spośród wymienionych
w § 2 pkt 1) i odpowiedzieć na pytanie konkursowe w formie komentarza pod notką, w której zostało
zawarte pytanie konkursowe.
Ułożenie pytań konkursowych oraz wyłonienie zwycięzcy organizator powierza Blogerom. Decyzje
Blogerów są nieodwołalne.
Czas trwania Konkursu:
a. Konkurs rozpoczyna się pomiędzy 20 a 31 maja 2014 poprzez publikację na blogach
wymienionych w § 2 ust. 1 notek zawierających pytanie konkursowe
b. Konkurs kończy się pomiędzy 2 a 6 czerwca 2014 poprzez ogłoszenie zwycięzców na tychże
blogach. Termin zakończenia konkursu na każdym z blogów zostanie każdorazowo
doprecyzowany w treści notki zawierającej pytanie konkursowe.
W przypadku wygranej Uczestnicy zgadzają się na opublikowanie imienia i nazwiska (nazwy używanej
przez nich na blogu) na danym blogu.
§ 5 Nagrody

1.

Nagrodami są:
a. Nagroda Główna w postaci pakietu usług Orange Open (telefon stacjonarny i komórkowy,
Neostrada, Internet mobilny, Telewizja) na okres 12 miesięcy od daty podłączenia o
wartości 103,32zł brutto
b. Nagroda I stopnia w postaci sprzętu Sony Xperia Z Compact o wartości 1620zł brutto
2. Organizator zapewnia w Konkursie 11 Nagród Głównych i 11 nagród I stopnia
a. Nagrody zostaną podzielone pomiędzy Zwycięzców ogłoszonych na 11 Blogach
wymienionych w § 2 ust. 1
b. Oznacza to, że na każdym z Blogów będzie można wygrać 1 Nagrodę Główną i 1 Nagrodę I
stopnia
3. W Konkursie Uczestnik możne wygrać tylko jedną Nagrodę Główną i jedną Nagrodę I stopnia – nawet
jeśli bierze udział w Konkursie jednocześnie na więcej niż jednym Blogu.
4. Dostarczenie Nagrody Głównej uwarunkowane jest możliwościami technicznymi występującymi w
miejscu zamieszkania Zwycięzcy Konkursu. Jeśli Fundator nagrody nie będzie miał możliwości
podłączenia wszystkich usług Orange Open, to dostarczy tylko te usługi, których instalacja jest możliwa
w miejscu zamieszkania Zwycięzcy konkursu. W przypadku braku możliwości dostarczenia usług Orange
Open Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego.
5. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na osobę trzecią. Nie jest możliwe wypłacenie
równowartości nagrody ani zamiana nagrody na inną.
6. Poza nagrodą każdy Zwycięzca otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 % wartości
nagrody głównej w zaokrągleniu do pełnych złotych. Ta pieniężna część nagrody zostanie potrącona
przez Organizatora na poczet 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od
przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego
od łącznej wartości nagrody oznacza, że dodatkowa część nagrody nie będzie wydawana Zwycięzcy.
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7.

8.
9.

Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem
Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany
podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
Zwycięzcy Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagród w gotówce.
Zwycięzcy Konkursu nie mają możliwości zamiany nagród. Jakiekolwiek roszczenia osób, które wzięły
udział w Konkursie, z tytułu nieotrzymania Nagród, które zostały im przesłane, są wyłączone.

§ 6 Wyłonienie Zwycięzców i przekazanie nagród
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

W dniach pomiędzy 2 a 6 czerwca 2014 każdy z Blogerów prowadzących Blogi wskazane w § 2 ust. 1
wybierze jedną najlepszą odpowiedź, a jej autor zostanie Zwycięzcą Konkursu.
Blogerzy wybierają jedną najlepszą odpowiedź z uwzględnieniem poniższych kryteriów oceny
- zgodność z tematyką konkursu
- kreatywność
- walory stylistyczne odpowiedzi
Informacja o Zwycięzcy (imię i nazwisko lub nazwa używana przez nich na blogu) zostanie opublikowana
przez Blogerów na tym samym Blogu, na którym zostało opublikowane pytanie konkursowe.
Po otrzymaniu przez Zwycięzcę od blogera informacji o wygranej, Zwycięzca zobligowany jest do
przesłania na adres konwergentni@vml-poland.com w ciągu maksymalnie 7 dni od ogłoszenia wyników:
a. Danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu).
b. Adresu, pod którym mają zostać dostarczone usługi Orange Open
Jeżeli Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w terminie i w sposób wskazany przez Organizatora,
zgodnie z pkt. 4 tego rozdziału, jego prawo do nagrody głównej w tym Konkursie przepada.
W przypadku, gdy Zwycięzcą Konkursu będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków
wskazanych w Regulaminie, osoba taka traci prawa do Nagrody. W wypadku ujawnienia tego faktu po
otrzymaniu Nagrody, Zwycięzca niespełniający warunków Regulaminu będzie ponadto zobowiązany do
zwrotu Nagrody lub (w przypadku wykorzystania Nagrody lub na życzenie Organizatora Konkursu) jej
równowartości. Nie wyłącza to prawa Organizatora Konkursu lub Fundatora do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.
W przypadku utraty przez zwycięzcę praw do nagrody zgodnie z pkt 6 powyżej, Organizator może
upoważnić Blogera, na którego blogu taki zwycięzca otrzymał nagrodę, do przydzielenia nagrody innemu
uczestnikowi, pod warunkiem że taki Uczestnik spełnia wszystkie wymagania regulaminu.
Taka sytuacja powinna być niezwłocznie zakomunikowana na Blogu danego blogera. Przyznanie nagrody
w tym trybie powinno nastąpić nie później niż do 28 czerwca 2014 r. Niniejsza procedura nie narusza
praw pozostałych uczestników konkursu, a ma na celu wyłącznie zapobieżenie sytuacji, w której zgodnie
z regulaminem nie zostanie przydzielona nagroda.
Nagroda główna zostanie przekazana Zwycięzcy po dopełnieniu warunków Regulaminu.

§ 7 Pytania i reklamacje
1. Wszelkie pytania i reklamacje związane z Konkursem należy przesyłać na adres: konwergentni@vmlpoland.com do 30 czerwca 2014 roku. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 48 godzin roboczych
od ich otrzymania. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie.

1.

§ 8 Odpowiedzialność
Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu. Wszelkie
niedokładne lub nieprawdziwe oświadczenia lub jakakolwiek nieuczciwość będą skutkowały
dyskwalifikacją Uczestnika.
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2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Uczestnika jego danych
kontaktowych, pocztowych lub elektronicznych, jeżeli z tego powodu nie będzie można skontaktować
się ze Zwycięzcą.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za źle skierowaną wiadomość e-mail.
Organizator nie będzie odpowiedzialny za zmodyfikowanie, skrócenie lub odwołanie Konkursu z powodu
„Siły wyższej” lub z powodów znajdujących się poza jego kontrolą. Organizator zastrzega sobie prawo do
nieprzyznawania nagród osobom, które naruszyły przepisy i/lub do wniesienia pozwu przeciwko takim
osobom w odpowiednich sądach zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.
W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo
do wyłączenia Uczestnika z Konkursu, przy czym Uczestnik nie będzie mógł odwoływać się
od takiej decyzji w jakikolwiek sposób, a Organizator nie będzie w żaden sposób zobowiązany do
uprzedniego powiadamiania Uczestnika o wyeliminowaniu go.
Jednoznacznie rozumie się, iż każdy Uczestnik będzie chronił Organizatora przed jakimkolwiek
postępowaniem prawnym, które mogłoby zostać wniesione przez stronę trzecią przeciw Organizatorowi
z tytułu niedopełnienia przez Uczestnika jednej lub więcej wyżej wspomnianych zasad.
Niniejszy regulamin dostępny jest na blogach wymienionych w § 2 pkt 1.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9 Postanowienia ogólne
1.

Administratorem
danych osobowych jest
Organizator.
Uczestnicy wyrażają zgodę
na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora
w celach związanych
z przeprowadzeniem Konkursu. Organizator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych, uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych
osobowych oraz ich poprawiania.

