REGULAMIN KONKURSU
„Wygraj wakacje”
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady, na jakich odbywa się
konkurs „Wygraj wakacje” (zwany dalej: „Konkursem”).
§ 1 Definicje
1. ANDERSLAND – oznacza Andersland Sp. z o.o. z siedzibą w (11-036)
Gietrzwałdzie, Guzowy Piec 17 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS pod nr 0000345426, posiadającą NIP 739-377-02-46 oraz REGON:
280462829.
2. BARTEK – oznacza Bartek S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05300),

przy

ul.

Gen.

K.

Sosnkowskiego

83,

wpisaną

do

Rejestru

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie,

XIV

Wydział

Gospodarczy

KRS

pod

nr

0000336011,

posiadającą NIP 822-00-05-044 oraz Regon 710011511.
3. ELBEST - oznacza ELBEST Sp. z o.o. z siedzibą w (97-400) Bełchatowie,
ul. Czapliniecka 44, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez

Sąd

Rejonowy

dla

Łodzi

Śródmieścia

w

Łodzi,

XX

Wydział

Gospodarczy KRS pod nr 0000022197, posiadającą NIP 769-194-97-26
oraz REGON: 592141800.
4. GOLDBERRY

–

oznacza

Mariolę

Kiwak

prowadzącą

działalność

gospodarczą pod firmą Goldberry Mariola Kiwak z siedzibą w Warszawie
(03-147), przy ul. Sprawnej 21B, wpisaną do Ewidencji Działalności
Gospodarczej pod numerem 511408, posiadającą NIP 821-230-06-27 oraz
Regon 142452999; e-mail: biuro@gufik.pl
5. JELENIA STRUGA – oznacza Jelenia Struga MEDICAL SPA Sp. z o.o. z
siedzibą w (58-530) Kowarach, Podgórze 55, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców

prowadzonego

Fabrycznej

Wrocławiu,

we

przez

IX

Sąd

Wydział

Rejonowy
Gospodarczy

dla

Wrocławia-

KRS

pod

nr

0000284357, posiadającą NIP 611-262-86-00 oraz REGON: 300617197.
6. Komisja

Konkursowa

-

zespół

osób

powołanych

przez

Współorganizatorów do organizacji i nadzoru nad prawidłowym przebiegiem
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Konkursu. W skład komisji konkursowej wchodzi siedmiu przedstawicieli
wyznaczonych przez Współorganizatorów.
7. Kupon – oznacza kupon promujący Konkurs (ulotka DL), posiadający
unikalny i jednorazowy kod.
8. Laureat - Uczestnik, któremu przyznana zostaje zgodnie z Regulaminem
nagrodę w Konkursie.
9. NOVOL – oznacza Pałac Mierzęcin NOVOL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
z siedzibą w (66-520) Dobiegniew, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział
Gospodarczy KRS pod nr 0000049962, posiadającą NIP 599-27-35-195
oraz REGON: 211198007.
10.

Ośrodek Wypoczynkowy – oznacza obiekt wypoczynkowy, na terenie

którego realizowany jest Pobyt Laureatów Konkursu w:
a) „Bajowy Zakątek”, którego właścicielem jest ANDERSLAND, lub
b) „Hotel Krynica ****”, którego właścicielem jest ELBEST, lub
c) „Pałac Mierzęcin Wellness & Wine Resort”, którego właścicielem jest
NOVOL, lub
d) „Jelenia Struga Medical Spa ****”, którego właścicielem jest JELENIA
STRUGA, lub
e) „Hotel Senator ****”, którego właścicielem jest SENATOR.
11.

Pobyt

–

oznacza

dobę

hotelową

w

Ośrodku

Wypoczynkowym

obejmującą:
a) nocleg dla rodziny (maksymalnie do dwóch osób dorosłych i dwóch
osób niepełnoletnich)
b) wyżywienie (śniadanie, obiadokolacja)
12.

Regulamin– oznacza niniejszy regulamin Konkursu.

13.

Sklep – oznacza punkt sprzedaży bezpośredniej, którego właścicielem

jest BARTEK lub punkt sprzedaży bezpośredniej, z którym BARTEK
współpracuje

w

zakresie

sprzedaży

towarów,

których

BARTEK

jest

producentem.
14.

Strona Internetowa Konkursu - oznacza stronę

internetową,

pod

którą Współorganizatorzy prowadzą rejestrację Uczestników Konkursu,
działającą pod adresem www.gufik.pl/wakacjezbartkiem
15.

Uczestnik

–

oznacza

osobę

Regulaminem do udziału w Konkursie.
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fizyczną

uprawnioną

zgodnie

z

16.

Potencjalny

Uczestnik

-

oznacza

pełnoletnią

osobę

fizyczną

zainteresowaną udziałem w Konkursie.
17.

Rejestracja

–

zgłoszenie

udziału

w

Konkursie

zgodnie

z

postanowieniami Regulaminu
18.

SENATOR – oznacza Hotel Senator S.A. z siedzibą w (78-131)

Dźwirzynie, ul. Wyzwolenia 35, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy
KRS pod nr 0000033576, posiadającą NIP 671-154-19-63 oraz REGON:
330604930.
19.

Voucher – oznacza Voucher I lub Voucher II lub Voucher III.

20.

Voucher I – oznacza dokument uprawniający do sfinansowania całości

Pobytu w wymiarze sześciu noclegów, dla dwóch osób dorosłych z dwójką
dzieci do lat 18 każde, w wybranym Ośrodku Wypoczynkowym określonym
na Voucherze I, do wykorzystania nie później niż do 31 grudnia 2013 r..
21.

Voucher II – oznacza dokument uprawniający do sfinansowania całości

Pobytu w wymiarze dwóch noclegów, dla dwóch osób dorosłych z dwójką
dzieci do lat 18 każde, w wybranym Ośrodku Wypoczynkowym określonym
na Voucherze II, do wykorzystania nie później niż do 31 grudnia 2013 r.
22.

Voucher III– oznacza kupon wartościowy na wskazaną w nim kwotę

uprawniający do pokrycia kwoty płatności lub częściowej kwoty płatności za
zakupy w sieci sklepów BARTEK, prowadzonych przez BARTEK. Kupon nie
może

być

zamieniony

na

gotówkę,

a

w

przypadku,

gdy

wartość

zakupionego towaru nie przekracza wartości kuponu Laureat nie otrzymuje
zwrotu niewykorzystanej wartości kuponu (różnica).
23.

Współorganizatorzy

–

oznacza

łącznie

ANDERSLAND,

BARTEK,

ELBEST, GOLDBERRY, JELENIA STRUGA, NOVOL i SENATOR.
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Konkurs

organizowany

jest

za

pośrednictwem

Sklepu

oraz

Strony

Internetowej Konkursu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 2 kwietnia 2013 r. godzina
00:00 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. godzina 23:59 włącznie.
§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie
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1. Potencjalnym Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba
fizyczna,

która

co

najmniej

w

dniu

rozpoczęcia

Konkursu

spełnia

następujące warunki:
a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) jest osobą pełnoletnią;
c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2. Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna, która
co najmniej w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego
postanowienia w sposób określony w § 4 ust. 1 lit. c);
c) jest osobą pełnoletnią;
d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
e) jest posiadaczem Kuponu;
f) skutecznie dokonała Rejestracji.
3. Rejestracja musi być dokonana w sposób wskazany w Regulaminie.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje
nieważność takiego zgłoszenia.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
5. Współorganizatorzy dołożą starań, aby korzystanie ze Strony Internetowej
Konkursu było możliwe dla Potencjalnych Uczestników i Uczestników z
użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów
operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych.
Współorganizatorzy nie gwarantują i nie odpowiadają za to, że każdy
wariant

konfiguracyjny

sprzętu

elektronicznego

posiadany

przez

Potencjalnego Uczestnika i Uczestnika, umożliwi korzystanie ze Strony
Internetowej Konkursu. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające
korzystanie ze Strony Internetowej Konkursu, z zastrzeżeniem zdania
poprzedniego to przeglądarka internetowa Firefox w wersji co najmniej
16.0 lub Internet Explorer w wersji co najmniej 8.0 lub Chrome w wersji co
najmniej 12.0 lub Opera w wersji co najmniej 11.0, z włączoną obsługą
języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”.
6. Potencjalny Uczestnik i Uczestnik, korzystając ze Strony Internetowej
Konkursu

nie

jest uprawniony

do
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jakiejkolwiek

ingerencji

w

treść,

strukturę,

formę,

grafikę,

mechanizm

działania

Strony

Internetowej

Konkursu.
7. Potencjalny Uczestnik i Uczestnik jest uprawniony do korzystania z
zasobów Strony Internetowej Konkursu wyłącznie na własny użytek. Nie
jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Strony Internetowej
Konkursu w celu prowadzenia przez Uczestnika działalności komercyjnej lub
takiej, która naruszałaby interes Współorganizatorów.
§ 4 Zasady konkursu
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Potencjalny Uczestnik powinien
odwiedzić Sklep i odebrać Kupon, jeżeli dany Sklep dysponuje Kuponami, a
następnie dokonać Rejestracji na Stronie Internetowej Konkursu, w tym
odpowiedzieć na wszystkie pytania konkursowe oraz podać unikalny kod
zamieszczony na Kuponie.
2. W celu Rejestracji, Potencjalny Uczestnik powinien wypełnić formularz
rejestracyjny

udostępniony

przez

Współorganizatorów

na

Stronie

Internetowej Konkursu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą
elektroniczną do Współorganizatorów poprzez wybór odpowiedniej funkcji
znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.
3. Wypełnienie

formularza

rejestracyjnego

następuje

z

zachowaniem

poniższych zasad:
a) Potencjalny Uczestnik powinien udzielić odpowiedzi na wszystkie
pytania konkursowe;
b) Potencjalny Uczestnik powinien wypełnić wszystkie pola formularza
rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
c) Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć
wyłącznie Potencjalnego Uczestnika i być zgodne z prawdą, przy czym
Potencjalny Uczestnik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość
informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
d) Potencjalny Uczestnik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt
zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole
formularza rejestracyjnego;
e) Potencjalny Uczestnik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu
Rejestracji i umożliwienia Potencjalnemu Uczestnikowi udziału w
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Konkursie (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych),
przy czym Potencjalnemu Uczestnikowi, przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
a) przyjęciem

do

wiadomości

i

akceptacją

przez

Potencjalnego

Uczestnika postanowień Regulaminu;
b) upoważnieniem GOLDBERRY do przetwarzania danych osobowych
Potencjalnego Uczestnika zawartych w formularzu rejestracyjnym w
celu Rejestracji i umożliwienia Potencjalnemu Uczestnikowi udziału w
Konkursie.
5. W trakcie Rejestracji, Potencjalny Uczestnik może wyrazić zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim
przypadku, GOLDBERRY wyraźnie informuje, o celu zbierania danych
osobowych Potencjalnego Uczestnika, a także o znanych GOLDBERRY lub
przewidywanych

odbiorcach

tych

danych.

Wyrażenie

zgody

na

przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:
a) zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
b) Potencjalnemu
przysługuje

Uczestnikowi,

prawo dostępu

którego

dotyczą

dane

osobowe,

do

treści oraz

poprawiania

danych

danych

osobowych

następuje

poprzez

osobowych;
c) powierzenie

Goldberry

odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
6. Wyrażenie

zgody

marketingowych
informacji

na

przetwarzanie

oznacza

handlowych

w

danych

szczególności

od

osobowych

zgodę

Współorganizatorów

na
na

dla

celów

otrzymywanie
adres

poczty

elektronicznej Uczestnika, podany w formularzu rejestracyjnym.
7. Po

przesłaniu

wypełnionego

formularza

rejestracyjnego,

Potencjalny

Uczestnik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej

podany

w

formularzu

rejestracyjnym

potwierdzenie

Rejestracji przez Współorganizatorów. Z tą chwilą Potencjalny Uczestnik
zostaje Uczestnikiem.
8. Każdy Kupon może być użyty tylko jeden raz.
9. Weryfikacja
dokonywana

poprawności przesyłanych
na

bieżąco,

za

pomocą

6

zgłoszeń
systemu

do

Konkursu

będzie

teleinformatycznego

obsługującego Konkurs, w tym ilość poprawnych odpowiedzi oraz kolejność
rejestracji zgłoszenia.
§ 5 Wyłanianie Laureatów nagród
1. W celu wyłonienia Laureatów oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym
przebiegiem Konkursu, Współorganizatorzy powołują Komisję Konkursową.
2. W każdym miesiącu trwania Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni
Laureatów, tj. odpowiednio:
a) za kwiecień 2013 r. do dnia 12 maja 2013 r.
b) za maj 2013 r. do dnia 12 czerwca 2013 r.
c) za czerwiec 2013 r. do dnia 12 lipca 2013 r.
d) za lipiec 2013 r. do dnia 12 sierpnia 2013 r.
e) za sierpień 2013 r. do dnia 12 września 2013 r.
3. W celu wyłonienia Laureatów za dany miesiąc, Komisja Konkursowa w
pierwszej kolejności wytypuje wszystkich Uczestników, którzy w danym
miesiącu

odpowiedzieli

poprawnie

na

wszystkie

pytania

konkursowe

zawarte w formularzu rejestracyjnym, uwzględniając datę i godzinę
Rejestracji. Uczestnikowi, który dokonał Rejestracji najwcześniej w danym
miesiącu,

odpowiadając

przy

tym

prawidłowo

na

wszystkie

pytania

konkursowe Komisja Konkursowa przyznaje numer 1 (jeden) na liście
zgłoszeń spośród których wybrani zostaną Laureaci. Kolejni Uczestnicy,
którzy spełnili powyższe przesłanki otrzymują kolejne numery na liście
zgłoszeń w kolejności uwzględniającej datę i godzinę Rejestracji w danym
miesiącu.

Spośród

tak

wytypowanych

Uczestników,

Uczestnik

który

otrzymał na liście zgłoszeń w danym miesiącu numer:
a) 750 (siedemset pięćdziesiąt) - otrzymuje jedną Nagrodę I stopnia;
b) 50 (pięćdziesiąt), 500 (pięćset), 1.500 (tysiąc pięćset) - otrzymuje
jedną Nagrodę II stopnia;
c) 10

(dziesięć),

100

(sto),

200

(dwieście),

300

(trzysta),

400

(czterysta), 600 (sześćset), 700 (siedemset), 800 (osiemset), 900
(dziewięćset), 1000 (tysiąc),

1200 (tysiąc dwieście), 1300 (tysiąc

trzysta) – otrzymuje jedną Nagrodę III stopnia;
d) 444 (czterysta czterdzieści cztery), 888 (osiemset osiemdziesiąt
osiem) – otrzymuje jedną Nagrodę Dodatkową;
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4. W przypadku, gdy ilość Uczestników w danym miesiącu będzie mniejsza niż
1500, wówczas wskazane w § 5 ust. 3 numery zgłoszeń Uczestników,
wytypowanych do odbioru nagród, ulegają zmianie, zgodnie z regułą:
a) Nagrodę

I

stopnia

otrzymuje

numer

zgłoszenia

wynikający

z

zaokrąglenia w dół liczby stanowiącej wynik następującego działania
matematycznego: 750/1500 * ilość Uczestników w danym miesiącu na
liście;
b) Nagrodę

II

stopnia

otrzymuje

numer

zgłoszenia

wynikający

z

zaokrąglenia w dół liczby stanowiącej wynik następującego działania
matematycznego: 50/1500 * ilość Uczestników w danym miesiącu na
liście;
c) Nagrodę

II

stopnia

otrzymuje

numer

zgłoszenia

wynikający

z

zaokrąglenia w dół liczby stanowiącej wynik następującego działania
matematycznego: 500/1500 * ilość Uczestników w danym miesiącu na
liście;
d) Nagrodę

II

stopnia

otrzymuje

numer

zgłoszenia

wynikający

z

zaokrąglenia w dół liczby stanowiącej wynik następującego działania
matematycznego: 1500/1500 * ilość Uczestników w danym miesiącu
na liście;
e) Nagrodę III stopnia otrzymuje

numer zgłoszenia wynikający z

zaokrąglenia w dół liczby stanowiącej wynik następującego działania
matematycznego: 10/1500 * ilość Uczestników w danym miesiącu na
liście;
Nagrodę III stopnia otrzymuje numer zgłoszenia wynikający z
zaokrąglenia w dół liczby stanowiącej wynik następującego działania
matematycznego: 100/1500 * ilość Uczestników w danym miesiącu na
liście;
f) Nagrodę III stopnia otrzymuje numer zgłoszenia wynikający z
zaokrąglenia w dół liczby stanowiącej wynik następującego działania
matematycznego: 200/1500 * ilość Uczestników w danym miesiącu na
liście;
g) Nagrodę III stopnia otrzymuje numer zgłoszenia wynikający z
zaokrąglenia w dół liczby stanowiącej wynik następującego działania
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matematycznego: 300/1500 * ilość Uczestników w danym miesiącu na
liście;
h) Nagrodę III stopnia otrzymuje numer zgłoszenia wynikający z
zaokrąglenia w dół liczby stanowiącej wynik następującego działania
matematycznego: 400/1500 * ilość Uczestników w danym miesiącu na
liście;
i) Nagrodę III stopnia otrzymuje numer zgłoszenia wynikający z
zaokrąglenia w dół liczby stanowiącej wynik następującego działania
matematycznego: 600/1500 * ilość Uczestników w danym miesiącu na
liście;
j) Nagrodę III stopnia otrzymuje numer zgłoszenia wynikający z
zaokrąglenia w dół liczby stanowiącej wynik następującego działania
matematycznego: 700/1500 * ilość Uczestników w danym miesiącu na
liście;
k) Nagrodę III stopnia otrzymuje numer zgłoszenia wynikający z
zaokrąglenia w dół liczby stanowiącej wynik następującego działania
matematycznego: 800/1500 * ilość Uczestników w danymmiesiącu na
liście;
l) Nagrodę III stopnia otrzymuje numer zgłoszenia wynikający z
zaokrąglenia w dół liczby stanowiącej wynik następującego działania
matematycznego: 900/1500 * ilość Uczestników w danym miesiącu na
liście;
m) Nagrodę III stopnia otrzymuje numer zgłoszenia wynikający z
zaokrąglenia w dół liczby stanowiącej wynik następującego działania
matematycznego: 1000/1500 * ilość Uczestników w danym miesiącu
na liście;
n) Nagrodę III stopnia otrzymuje numer zgłoszenia wynikający z
zaokrąglenia w dół liczby stanowiącej wynik następującego działania
matematycznego: 1200/1500 * ilość Uczestników w danym miesiącu
na liście;
o) Nagrodę III stopnia otrzymuje numer zgłoszenia wynikający z
zaokrąglenia w dół liczby stanowiącej wynik następującego działania
matematycznego: 1300/1500 * ilość Uczestników w danym miesiącu
na liście;
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p) Nagrodę

Dodatkową

otrzymuje

numer

zgłoszenia

wynikający

z

zaokrąglenia w dół liczby stanowiącej wynik następującego działania
matematycznego: 444/1500 * ilość Uczestników w danym miesiącu na
liście;
q) Nagrodę

Dodatkową

otrzymuje

numer

zgłoszenia

wynikający

z

zaokrąglenia w dół liczby stanowiącej wynik następującego działania
matematycznego: 888/1500 * ilość Uczestników w danym miesiącu na
liście;
§ 6 Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są:
a) Nagroda I stopnia za kwiecień 2013 r. , tj. jeden Voucher I do
Ośrodka Wypoczynkowego „Bajowy Zakątek” o wartości 2.265 (dwa
tysiące

dwieście

sześćdziesiąt

pięć)

zł

brutto

wraz

z

nagrodą

gotówkową w wysokości 251,67 zł (dwieście pięćdziesiąt jeden zł
67/100)

brutto.

Łączna

jednostkowa

wartość

nagrody

wynosi:

2.516,67 zł (dwa tysiące pięćset szesnaście zł 67/100) brutto, przy
czym część nagrody, jaką jest gotówka zostanie przeznaczona na
pokrycie przez ANDERSLAND należnego podatku dochodowego od
wygranej Laureata.
b) Nagroda II stopnia za kwiecień 2013 r. , tj. jeden Voucher II do
Ośrodka Wypoczynkowego „Bajowy Zakątek” o wartości 1.050 (tysiąc
pięćdziesiąt) zł brutto wraz z nagrodą gotówkową w wysokości 116,67
zł (sto szesnaście zł 67/100) brutto. Łączna jednostkowa wartość
nagrody wynosi: 1.166,67 zł (tysiąc sto sześćdziesiąt sześć zł 67/100)
brutto, przy czym

część nagrody, jaką jest gotówka zostanie

przeznaczona na pokrycie przez ANDERSLAND należnego podatku
dochodowego od wygranej Laureata.
c) Nagroda I stopnia za maj 2013 r. , tj. jeden Voucher I do Ośrodka
Wypoczynkowego „Hotel Krynica ****” o wartości 2.067 (dwa tysiące
sześćdziesiąt siedem) zł brutto wraz z nagrodą gotówkową w
wysokości 229,67 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć zł 67/100) brutto.
Łączna jednostkowa wartość nagrody wynosi: 2.296,67 zł (dwa
tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć zł 67/100) brutto, przy czym
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część nagrody, jaką jest gotówka zostanie przeznaczona na pokrycie
przez ELBEST należnego podatku dochodowego od wygranej Laureata.
d) Nagroda II stopnia za maj 2013 r. , tj. jeden Voucher II do
Ośrodka Wypoczynkowego „Hotel Krynica ****” o wartości 698
(sześćset dziewięćdziesiąt osiem) zł brutto wraz z nagrodą gotówkową
w wysokości 77,56 zł (siedemdziesiąt siedem zł 56/100) brutto.
Łączna jednostkowa wartość nagrody wynosi: 775,56 zł (siedemset
siedemdziesiąt pięć zł 56/100) brutto, przy czym część nagrody, jaką
jest gotówka zostanie przeznaczona na pokrycie przez ELBEST
należnego podatku dochodowego od wygranej Laureata.
e) Nagroda I stopnia za czerwiec 2013 r. , tj. jeden Voucher I do
Ośrodka Wypoczynkowego „Pałac Mierzęcin Wellness & Wine Resort” o
wartości 2.880 (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) zł brutto wraz z
nagrodą gotówkową w wysokości 320,00 zł (trzysta dwadzieścia zł
00/100)

brutto.

Łączna

jednostkowa

wartość

nagrody

wynosi:

3.200,00 zł (trzy tysiące dwieście zł 00/100) brutto, przy czym część
nagrody, jaką jest gotówka zostanie przeznaczona na pokrycie przez
NOVOL należnego podatku dochodowego od wygranej Laureata.
f) Nagroda II stopnia za czerwiec 2013 r. , tj. jeden Voucher II do
Ośrodka Wypoczynkowego „Pałac Mierzęcin Wellness & Wine Resort” o
wartości 960 (dziewięćset sześćdziesiąt) zł brutto wraz z nagrodą
gotówkową w wysokości 106,67 zł (sto sześć zł 67/100) brutto.
Łączna jednostkowa wartość nagrody wynosi: 1.066,67 zł (tysiąc
sześćdziesiąt sześć zł 67/100) brutto, przy czym część nagrody, jaką
jest gotówka zostanie przeznaczona na pokrycie przez

NOVOL

należnego podatku dochodowego od wygranej Laureata.
g) Nagroda I stopnia za lipiec 2013 r. , tj. jeden Voucher I do
Ośrodka Wypoczynkowego „Jelenia Struga Medical Spa ****” o
wartości 2.187 zł (słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem ) zł
brutto wraz z nagrodą gotówkową w wysokości 243,00 zł (dwieście
czterdzieści trzy zł 00/100) brutto. Łączna jednostkowa wartość
nagrody wynosi: 2430,00 zł (dwa tysiące czterysta trzydzieści zł
00/100) brutto, przy czym część nagrody, jaką jest gotówka zostanie
przeznaczona na pokrycie przez JELENIA STRUGA należnego podatku
dochodowego od wygranej Laureata.
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h) Nagroda II stopnia za lipiec 2013 r. , tj. jeden Voucher II do
Ośrodka Wypoczynkowego „Jelenia Struga Medical Spa ****” o
wartości 729 (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć) zł brutto wraz
z nagrodą gotówkową w wysokości 81,00 zł (osiemdziesiąt jeden zł
00/100) brutto. Łączna jednostkowa wartość nagrody wynosi: 810,00
zł (osiemset dziesięć zł 00/100) brutto, przy czym część nagrody, jaką
jest gotówka zostanie przeznaczona na pokrycie przez JELENIA
STRUGA należnego podatku dochodowego od wygranej Laureata.
i) Nagroda I stopnia za sierpień 2013 r. , tj. jeden Voucher I do
Ośrodka Wypoczynkowego „Hotel Sentor ****” o wartości 1.500
(tysiąc pięćset) zł brutto wraz z nagrodą gotówkową w wysokości
166,67

zł

(sto

sześćdziesiąt

sześć

zł

67/100)

brutto.

Łączna

jednostkowa wartość nagrody wynosi: 1.666,67 zł (tysiąc sześćset
sześćdziesiąt zł 67/100) brutto, przy czym część nagrody, jaką jest
gotówka

zostanie

przeznaczona

na

pokrycie

przez

SENATOR

należnego podatku dochodowego od wygranej Laureata.
j) Nagroda II stopnia za sierpień 2013 r. , tj. jeden Voucher II do
Ośrodka Wypoczynkowego „Hotel Sentor ****” o wartości 500
(pięćset) zł brutto wraz z nagrodą gotówkową w wysokości 55,56 zł
(pięćdziesiąt pięć zł 56/100) brutto. Łączna jednostkowa wartość
nagrody wynosi: 555,56 zł (pięćset pięćdziesiąt pięć zł 56/100) brutto,
przy czym część nagrody, jaką jest gotówka zostanie przeznaczona na
pokrycie

przez

SENATOR

należnego

podatku

dochodowego

od

wygranej Laureata.
k) Nagroda III stopnia, tj. Voucher III o jednostkowej wartości 250
(dwieście pięćdziesiąt 00/100) zł brutto wraz z nagrodą gotówkową w
wysokości 27,78 zł (dwadzieścia siedem złote 78/100). Łączna
jednostkowa wartość nagrody wynosi: 277,78 zł brutto (dwieście
siedemdziesiąt siedem zł 78/100), przy czym część nagrody, jaką jest
gotówka zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku
dochodowego od wygranej przez BARTEK.
l) Nagroda Dodatkowa, tj. maskotka „Rybka Minimini”.
2. Nagrody wymienione w ust. 1 powyżej zwane są dalej łącznie Nagrodami.
3. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagród na
osoby trzecie.
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4. Laureaci Konkursu nie mogą otrzymać ekwiwalentu pieniężnego będącego
równowartością Nagród.
5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (j.t: Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.) to jest
po potrąceniu należnego, zryczałtowanego podatku od nagród w konkursie.
6. Każdemu Uczestnikowi przysługuje, po okazaniu Kuponu w Ośrodku
Wypoczynkowym,

15%

zniżki

na

usługi

noclegu

w

Ośrodku

Wypoczynkowym w terminie realizacji usługi do dnia 31 grudnia 2013 r.
§ 7 Powiadomienie o wygranej
1. Laureaci, zostaną powiadomieni o wygranej w tym o rodzaju nagrody,
najpóźniej w ciągu 24 godzin od dnia rozstrzygnięcia Konkursu w danym
miesiącu. Powiadomienie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres email wskazany przez Uczestnika podczas Rejestracji. Laureaci będą
zobowiązani do przekazania swych danych adresowych w ciągu 7 dni,
celem doręczenia Nagrody.
2. Współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z powodu niemożności
powiadomienia Laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie
Laureata, w szczególności z powodu podania przez Laureata błędnego
adresu e-mail, zmiany adresu e-mail w czasie trwania Konkursu i
niepoinformowania Współorganizatorów o tym fakcie.
3. W przypadku nie dostarczenia przez Uczestnika informacji wskazanych w
§ 7 ust. 1, prawo do Nagrody przypada Uczestnikowi posiadającemu
kolejny numer na liście przy czym zmiana danego Laureata nie ma wpływu
na numery przypisane pozostałym Laureatom na utworzonej przez Komisję
Konkursową liście Laureatów.
4. Lista Laureatów z danego miesiąca dostępna będzie na stronie internetowej
pod adresem www.gufik.pl/wakacjezbartkiem Dane Laureatów umieszczone
będą na stronie internetowej, według następującego wzoru: A. Kowalski,
Szczecin.
§ 8 Wydawanie nagród
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1. Nagrody zostaną wydane zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 oraz
indywidualnymi ustaleniami z Laureatem określonymi w korespondencji
elektronicznej.
2. Warunkiem wydania

Nagrody jest przesłanie przez Laureata pocztą

elektroniczną, po otrzymaniu informacji o wygranej, o której mowa w § 7
ust. 1 w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu dostarczenia
wiadomości elektronicznej przez Współorganizatorów zgodnie z § 7 ust. 1,
na adres e-mail Współorganizatorów biuro@gufik.pl następujących danych i
dokumentów:
a) imię i nazwisko,
b) dokładny adres zamieszkania,
c) skanu lub zdjęcia dowodu osobistego. Jakość przesłanego dokumentu
musi umożliwiać identyfikację Laureata.
d) skanu lub zdjęcia Kuponu. Jakość przesłanego dokumentu musi
umożliwiać identyfikację Kuponu.
3. Podanie

powyższych

danych

osobowych

jest

dobrowolne,

jednakże

niezbędne w celu otrzymania Nagrody.
4. Komisja Konkursowa weryfikuje kompletność przekazanych danych i
dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej. Komisja Konkursowa
weryfikuje przekazane dane pod kątem spełnienia przez Uczestnika
warunków

uczestnictwa

warunków

uczestnictwa

w

Konkursie.

Laureata,

W

przypadku

Nagrody

przypada

nie

spełnienia

Uczestnikowi

posiadającemu kolejny numer na liście przy czym zmiana danego Laureata
nie

ma

wpływu

na

numery

przypisane

pozostałym

Laureatom

na

utworzonej przez Komisje Konkursową liście Laureatów.
5. Nagrody zostaną dostarczone Laureatom za pośrednictwem Poczty Polskiej
S.A., listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Odbiór Nagrody
Laureat kwituje podpisem.
6. Laureat Nagrody I stopnia lub Nagrody II stopnia jest zobowiązany do
określenia preferowanego terminu realizacji Vouchera, w ciągu 30 dni od
daty wydania Nagrody, kontaktując się z Współorganizatorem, który
wystawił Voucher, telefonicznie bądź drogą elektroniczną poprzez e-mail.
Współorganizator i Laureat Nagrody I stopnia jak również Współorganizator
i Laureat Nagrody II stopnia wspólnie ustalają termin realizacji Vouchera.
§ 9 Reklamacje
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1. Wszelkie

reklamacje

i

zastrzeżenia

dotyczące

niniejszego

Konkursu,

Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie na adres biura GOLDBERRY.
2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres
uczestnika i numer telefonu, adres poczty elektronicznej Uczestnika, jak
również dokładny opis i powód reklamacji. Do reklamacji Uczestnik
powinien dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o następującej
treści: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez <nazwa firmy> z siedzibą
w <miasto> przy ul. <ulica>, <kod> <miasto> moich danych osobowych
wyłącznie

w

celu

przeprowadzenia

postępowania

reklamacyjnego

związanego z Konkursem „nazwa konkursu” zgodnie z Regulaminem.”
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni roboczych od dnia ich
otrzymania przez Komisję Konkursową.
4. Komisja Konkursowa rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na
podstawie Regulaminu. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji
Konkursowej listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w
terminie 2 dni od daty rozpatrzenia reklamacji
5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika
do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
§ 10 Dane osobowe i pliki „Cookies”
1.

Administratorem danych osobowych Potencjalnych Uczestników a następnie
Uczestników jest GOLDBERRY.

2.

Dane osobowe przetwarzane będą przez GOLDBERRY na podstawie
upoważnienia (udzielonej zgody) do przetwarzania danych oraz wyłącznie
w celu przeprowadzenia Konkursu lub w innych celach określonych w
Regulaminie.

3.

Zbiór danych osobowych przekazanych GOLDBERRY zgłaszany jest przez
GOLDBERRY Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

4.

Każdy, kto przekaże GOLDBERRY swoje dane osobowe, ma prawo dostępu
do ich treści oraz do ich poprawiania i usunięcia.

5.

GOLDBERRY nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych
danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to
za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby która je udostępniła, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury,

15

policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez
Uczestników przepisów prawa.
6.

GOLDBERRY

stosuje

mechanizm

plików

"cookies",

które

podczas

korzystania ze Stron Internetowych Konkursu, zapisywane są przez serwer
GOLDBERRY na dysku twardym urządzenia osoby korzystającej ze Stron
Internetowych Konkursu.
7.

Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron
Internetowych Konkursu na urządzeniach końcowych. Mechanizm ten nie
niszczy urządzenia końcowego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych
w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych
urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji osób korzystających
ze Stron Internetowych Konkursu.

8.

GOLDBERRY stosuje mechanizm plików "cookies" w celach:
a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych;
b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
c) statystycznych.

9.

Każda osoba korzystająca ze Stron Internetowych Konkursu może wyłączyć
mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia
końcowego. GOLDBERRY wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak
spowodować

utrudnienia

lub

uniemożliwić

korzystanie

ze

Stron

Internetowych Konkursu.
§ 12 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
1.

Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Internetowej
Konkursu.

2.

Treść

niniejszego

Regulaminu

może

zostać

utrwalona

poprzez

wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony
Internetowej Konkursu. Dodatkowo treść niniejszego Regulaminu jest
dostępna w Sklepie w formie wydruku.
3.

W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony
będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla
rozstrzygania

wszelkich

sporów

powstałych

Regulaminu jest prawo polskie.
4.

Regulamin obowiązuje od dnia 2.04.2013 r.
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na

gruncie

niniejszego

