REGULAMIN

KONKURSU

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu dla najlepszych graczy gry pod nazwą „Okiełznaj Pazur” (dalej
„Konkurs”) jest firma Bayer Sp. z o.o. z siedzibą w Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, dalej
zwana „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród Konkursu jest Organizator tj. firma Bayer
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 13. 10. 2008 roku o godzinie 09:00, a kończy w dniu 27. 10. 2008
roku godz.17.00. Tylko z tego powyższego przedziału czasowego liczą się podczas przyznawania
nagród.
§2
Uczestnictwo w konkursie
1. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
2. Udział w Konkursie i podanie danych z nim związanych jest całkowicie dobrowolne, przy czym
brak podania danych opisanych w punkcie 3 b poniżej uniemożliwia udział w Konkursie.
3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która zapozna się z niniejszym regulaminem,
spełniająca łącznie następujące warunki:
a. posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski
b. dokonała zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez podanie Nicku i adresu email

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora – firmy Bayer ani pracownicy agencji
Ciszewski PR, która obsługuje projekt.
3. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie kilkakrotnie, przy czym nagrody nie
podlegają kumulacji. W przypadku uzyskania przez Uczestnika , wskutek wielokrotnego udziału w
Konkursie, wyników (punktów) pozycjonujących Uczestnika na więcej niż jednym miejscu
premiowanym nagrodą, Uczestnik otrzyma jedną nagrodę. W przypadku opisanym zdaniem
poprzedzającym nagrodę otrzyma osoba, zajmująca w rankingu kolejne miejsce, do wyczerpania
puli trzech (3) nagród.
§3
Dane osobowe
1. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Dane osobowe laureatów będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby wydania nagród
konkursowych.
2.

Administratorem danych jest Organizator.

3. Podanie danych jest dobrowolne, z tym że nie podanie danych Laureata wymaganych celem
dostarczenia nagrody uniemożliwia jej dostarczenie i wyłącza odpowiedzialność Organizatora.
4. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

5. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów
Konkursu, w tym na publikację danych zgodnie z § 5 punkt 9 niniejszego Regulaminu.
§4
Zasady Konkursu
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest
1.

zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu

2.

wykonanie zadania konkursowego, opisanego w punkcie 2 poniżej

2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zdobycie jak największej ilości punktów w grze Okiełznaj
Pazur.
3. Po zakończeniu gry wynik zapisują hostessy – 3 najlepszych wyników pojawi się w rankingu
wyników gry.
4. Nagrody w Konkursie otrzymają Uczestnicy – łącznie 3 Uczestników - którzy otrzymali największą
liczbę punktów.

§5
Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są 3 akcesoria komputerowe o nazwie Tengu.
2. Trzech Laureatów Konkursu, którzy zdobyli największą liczbę punktów, zgodnie z treścią § 4 punkt
2 – 4 Regulaminu, otrzymają nagrody opisane w punkcie poprzedzającym tj.
3. Nagrody rzeczowe wymienione w punkcie 1 powyżej nie podlegają podatkowi z tytułu wygranych
zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. Nagrody wydaje Fundator nagród. Fundator może działać przez podwykonawców.
5. Każdy z laureatów Konkursu otrzyma powiadomienie o wygranej w Konkursie drogą telefoniczną
na podany w zgłoszeniu konkursowym nr telefonu w terminie do 7 dni od daty zakończenia
Konkursu.
6. Laureat Konkursu jest zobowiązany podać Organizatorowi,
w terminie 7 dni od daty
powiadomienia o uprawnieniu do otrzymania nagrody, za pośrednictwem poczty elektronicznej
imię , nazwisko oraz adres celem umożliwienia dostarczenia nagrody.
7. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane na adres laureatów podany przez laureata Konkursu,
najpóźniej w ciągu 21 dni od daty zakończenia Konkursu pod warunkiem podania przez laureata
Konkursu poprawnego adresu dostarczenia nagrody, imienia oraz nazwiska laureata.
O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
8. Nieodebranie nagrody wysłanej na adres laureata zgodnie z postanowieniami Regulaminu
powoduje utratę prawa do nagrody, która przechodzi do dyspozycji Fundatora nagród.

§6
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie
pisemnej listem poleconym pod adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu,
jednakże nie później niż do 7 dnia od dnia będącego ostatecznym terminem wydania nagród.

2. O zachowaniu terminu opisanego punktem poprzedzającym Regulaminu decyduje data wpływu
reklamacji do Organizatora.
3.

Reklamacje wpływające po zakreślonym powyżej terminie nie będą rozpatrywane.

4. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w
terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o
sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji.
5. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
§7
Wykluczenie Uczestnika
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie i
nieuwzględnienia uzyskanych przez niego wyników, jeżeli Uczestnik przy rejestracji podał
nieprawidłowe dane, w szczególności nr telefonu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie i
nieuwzględnienia uzyskanych przez niego wyników, jeżeli Uczestnik nie spełnia innych warunków
Uczestnictwa w Konkursie, w szczególności określonych w § 2 powyżej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie i
nieuwzględnienia uzyskanych przez niego wyników, jeżeli wybrany przez Uczestnik nick narusza
niniejszy Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.
§8
Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wydania nagrody zgodnie z postanowieniami
Regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.
§9
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy Konkursu spełniają warunki
określone w regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych
oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa
Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu.
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i
przedmiotowy Regulamin akceptuje.

