REGULAMIN KONKURSU „Speedway GP Toruń”
(dalej „Regulamin”)

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1

Organizatoremkonkursu„Speedway GP Toruń” zwanego dalej Konkursem, jest firma TR
Studio Tomasz Rakowski prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie przy ul.
Piotra Wysockiego 4 lok. 73, 03-369 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki,
NIP 5242475666, REGON 142698447 (dalej zwany „Organizatorem”).

1.2

Fundatorem nagród jest spółka działająca pod firmą Monster Energy Europe Limited spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-078) przy ul. Plac
Piłsudskiego 1, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
– Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000359689, NIP 1070016716; spółki wpisanej
do rejestru spółek dla Anglii i Walii prowadzonego przez Brytyjski Urząd Rejestrowy Companies
House pod nr 6394100i mającej siedzibę Uxbridge, 30 Riverside Way, UB8 2YF Uxbridge(dalej
zwany „Fundatorem”).

1.3

Konkurstrwa od dnia28 sierpnia2017 r. od godz. 7:00 do dnia24 września2017 r. do godz. 23:59
(dalej „Czas Trwania Konkursu”). Zakup towarów objętych Konkursem przed lub po jego
zakończeniu, jak również rejestracja na stronie www.promocjamonster.pl po zakończeniu
Konkursu nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

1.4

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedaż artykułów
uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie, którymi są napoje:„Monster Energy”, „Monster
Ripper”,”Monster The Doctor”, „Monster Ultra Zero”, „Monster Ultra RED”, „Monster Assault”,
„Monster 44 Hamilton” (dalej „Monster”)następować będzie następować będzie w punktach
sprzedaży, sklepach lub sieci sklepów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, komunikujących
konkurs na materiałach reklamowych na terenie sklepu.

1.5

Fundator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121) (dalej „KC”).

1.6

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora, Fundatora oraz
sklepów, które biorą udział w Konkursie, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez
członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,
małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i
osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

1.7

Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną,
których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., nr 201, poz.1540 ze zm.).

2.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1

W Konkursie może brać udział każda pełnoletnia osoba fizycznazamieszkała na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, która zakupiłanapój Monsterw okresie trwania konkursu, będąca
konsumentem w rozumieniu art. 221 KC (dalej zwana „Uczestnikiem”).

2.2

Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie następujących czynności w Czasie Trwania
Konkursu:
2.2.1

zakup conajmniej jednego napoju Monsterw dowolnymsklepie biorącym udział w
sprzedaży tych napojów, następnie

2.2.2

dokonanie prawidłowej rejestracji zgodnie z procedurą opisaną w Punkcie 3 poniżej,
oraz

2.2.3

zachowanie oryginału dowodu zakupu (paragon fiskalny albo faktura VAT) napoju
Monster w uczestniczącym w promocji punkcie sieci sklepów wymienionych w punkcie
2.2.1.

2.3

Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, przy czym nabycie jednego
napoju Monster i otrzymanie jednego paragonu lub faktury VAT upoważnia do dokonania tylko
jednego zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika, niezależnie od ilości napojów znajdujących
się na dowodzie zakupu. Uczestnik może dokonać kolejnych zgłoszeń pod warunkiem zakupu
kolejnych napojów Monster i otrzymania kolejnych paragonów lub faktur VAT.Uczestnik nie
może zgłaszać jednego paragonu lub faktury VAT więcej niż jeden raz.

2.4

Organizator zastrzega sobie prawo anulowania oraz blokowania kolejnych zgłoszeń dokonanych
na podstawie tego samego numeru i daty paragonu lub faktury VAT. Takie zgłoszenia nie będą
brały udziału w Konkursie.

2.5

Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

2.6

W Konkursie nie będą brały udziału zgłoszenia, w których podano niekompletne, nieprawdziwe
dane lub odpowiedź konkursowa zawiera słowa powszechnie uważane za wulgarne, obraźliwe
lub rasistowskie.

3.

REJESTRACJA W KONKURSIE

3.1

Celem
rejestracji
udziału
w
Konkursie,
Uczestnik
musi
wejść
na
stronę
www.promocjamonster.pli dokonać rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny, w którym
podaje:







3.2

imię
nazwisko
e-mail
numer telefonu
numer paragonu lub faktury VAT
odpowiedź na zadanie konkursowe „Kto jest Twoim faworytem do zwycięztwa
w Speedway GP w Toruniu i dlaczego?”
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest również dobrowolna akceptacja Regulaminu oraz
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Punktem 7 Regulaminu.

4.

NAGRODY

4.1

Na łączną pulę nagród w Konkursie jest 30 (trzydzieści) podwójnychbiletów na Speedway Grand
Prix of Poland w Toruniu, które odbędzie się w dniu 07 października 2017 r.,o wartości 350 zł
(trzysta pięćdziesiątzłotych) każdypodwójny bilet wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 39zł
(trzydzieści dziewięć złotych), dodawaną do każdej nagrody rzeczowej.

4.2

Łączna wartość nagród rzeczowych w Konkursie wynosi 10.500 zł (dziesięć tysięcy pięćset
złotych), a nagród pieniężnych wynosi 1.170 zł (tysiąc sto siedemdziesiąt złotych)co łącznie
daje kwotę 11.670 zł (jedenaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych).

4.3

Nagrody pieniężne, o których mowa w Punktach 4.1 i 4.2zostaną przeznaczone na zapłatę
stosownego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagrody w Konkursie na podstawie
art. 30 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Organizator jako płatnik podatku
potrąci kwoty nagród pieniężnych od każdego zwycięzcy Konkursu (podatnika) przy wydawaniu
nagrody celem zapłaty podatku.

5.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

5.1

Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. Uczestnik, któremu przyznano prawo do
nagrody, nie ma prawa żądać zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny.
Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

5.2

Nagrody konkursowe przyznawane są przez komisję konkursową („Komisja”). W skład Komisji
będą wchodzić 3 osoby wskazane przez Organizatora.

5.3

30 najlepszych odpowiedzi na pytanie konkursowezostanie nagrodzonych nagrodą. Dodatkowo
kolejnych 5 zgłoszeń, zostanie umieszczonych na liście rezerwowej wedle wyboru dokonanego
przez Komisję.

5.4

Wybór najlepszych odpowiedzi na pytanie Konkursowe nastąpi wedle uznania Komisji stosując
w kryterium oryginalności odpowiedzi i kreatywności Uczestników.

5.5

Przyznawanie prawa do nagrody wybranym przez Komisję Uczestnikom będzie prowadzone w
następujący sposób:
5.5.1

Organizator w terminie 3 dni od upływu Czasu Trwania Konkursu, skontaktuje sięz
wybranymi przez Komisję Uczestnikami wysyłając im wiadomość email na podany
podczas rejestracji adres mailowy;

5.5.2

W wiadomości email, Organizator:
(i)

poinformuje Uczestnika o wygranej, oraz

(ii) poprosi Uczestnika o dane osobowe i adresowe konieczne do wydania
nagrody (imię i nazwisko, adres zamieszkania),oraz
(iii) wezwie Uczestnika do przesłania skanu dowodu zakupu napoju
Monster(paragon fiskalny lub faktura VAT)którego numer i datę Uczestnik
podał przy rejestracji;
5.5.3

Uczestnik zobowiązany jest w terminie 5 dni odpowiedzieć na wiadomość email
Organizatoraczy przyjmuje nagrodę, a jeżeli takzobowiązuje się przesłać skan dowodu
zakupu napoju Monster, którego numer i datę podał przy rejestracji. Zamiast skanu
Uczestnik może przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego (lub kuriera)
oryginał paragonu fiskalnego lub faktury VAT na adres Organizatora, o czym
zobowiązany jest poinformować Organizatora w wiadomości email. O zachowaniu
przez Uczestnika powyższego, 5 dniowego terminu na przesłanieoryginału paragonu
fiskalnego lub faktury VAT na adres Organizatora decyduje data stempla pocztowego.
W przypadku wysłania skanu paragonu fiskalnego lub faktury VAT, Organizator może
zażądać przesłania przez Uczestnika oryginału paragonu fiskalnego lub faktury VAT
celem zbadania autentyczności tego dokumentu. Uczestnik zobowiązany jest przesłać
oryginał paragonu fiskalnego lub faktury VAT w terminie 5 dni od dnia otrzymania
takiego żądania, pod rygorem odmowy przyznania prawa do nagrody. Na żądanie
Uczestnika, oryginał paragonu fiskalnego lub faktury VAT, zostanie następnie
zwrócony Uczestnikowi.

5.5.4

W przypadku, gdy Uczestnik któremu przyznano prawo do nagrody nie odpowie na
wiadomość email w terminie określonym w Punkcie5.5.3, Organizator wykona 2 próby
kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem. Próby kontaktu telefonicznego następować
będą w godzinach od 9:00 do 19:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w odstępach jednodniowych. Podczas
każdej próby Organizator zobowiązany jest utrzymywać połączenie przez co najmniej
6 sygnałów. W przypadku nieodebrania telefonu przez Uczestnika lub gdy jego telefon
będzie poza zasięgiem lub będzie wyłączony, uznaje się, iż próba została zakończona
niepowodzeniem. Jeżeli Organizator odnotuje dwie nieudane próby połączenia z
danym Uczestnikiem lub Uczestnik odmówi przekazania lub nie przekaże:
(i)

danych osobowych lub adresowych niezbędnych do przesłania nagrody, lub

(ii) skanu (lub oryginału) dowodu zakupu napoju Monster w terminie określonym
w Punkcie 5.5.3, lub
(iii) oryginału dowodu zakupu napoju Monster na żądanie Organizatora w terminie
określonym w Punkcie 5.5.3,
Uczestnik taki nie otrzyma prawa do nagrody, a prawo to zostanie przyznane
kolejnemu Uczestnikowi z listy rezerwowej.
5.6

Uczestnik traci prawo do nagrody również w przypadku gdy:

5.6.1

naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, lub

5.6.2

przesłany dowód zakupu napojunie będzie odpowiadał numerowi i dniu jego wydania
wskazanym podczas rejestracji, lub

5.6.3

przesłany dowód zakupu napoju Monster został już zgłoszony przez tego samego lub
innego Uczestnika (Organizator ma prawo dokonać weryfikacji, który z Uczestników
posiada oryginał paragonu lub faktury VAT), lub

5.6.4

dowód zakupu napoju nie będzie autentyczny.

5.7

Nagrody zostaną przekazane Uczestnikom wybranym przez Komisję, którzy przekazali dane
osobowe oraz adresowe, a także przekazał Organizatorowi skan (ewentualnie oryginał zgodnie z
Punktem 5.5.3) dowodu zakupu oraz oryginał dowodu zakupunapoju Monster (na żądanie
Organizatora).

5.8

Przyznawanie prawa do nagrody Uczestnikom rezerwowym następować będzie zgodnie z
procedurą określoną w powyższych punktach do czasu przyznawania prawa do nagrody lub
zakończenia listy rezerwowej. Przyznawanie prawa do nagrody zakończy się najpóźniej w dniu 3
października2017 r. W przypadku gdy do tego dnia nie zostaną przyznane wszystkie nagrody w
związku z wyczerpaniem ilości osób z listy rezerwowej, nagrody nie będą przyznawane dalszym
Uczestnikom.

5.9

Z przeprowadzonego wyboru Uczestników, którym przyznano prawo do nagrody, Komisja
sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z
protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora.

5.10 Nagrody będą przesyłane Uczestnikom, którym przyznano prawo do nagrody za pośrednictwem
przesyłki kurierskiej na wskazany przez Uczestnika adres, na koszt Organizatora. Nagrody będą
przesyłane w terminie 3dni od dnia zweryfikowania Uczestnika i przyznania nagrody.
6.

PRAWA ORGANIZATORA

6.1

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie
Uczestników, którzy podają nieprawdziwe dane, nie spełniają warunków do Uczestnictwa w
Konkursie, Uczestników których działania sprzeczne są z dobrymi obyczajami, są sprzeczne z
prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania, w
szczególności gdy odpowiedź na pytanie konkursowe zawiera treści uznane powszechnie za
obraźliwe, wulgarne, rasistowskie lub nawołujące do nienawiści na tle religijnym lub rasowym.

6.2

Organizator zastrzega sobie prawo do blokowania uczestnictwa w Konkursie w stosunku do
Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, zgłaszającego co najmniej trzykrotnie
ten sam numer i datę dowodu zakupu na stronie www.promocjamonster.pl, dopuszczającego
się prób obejścia zasad Regulaminu lub zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania strony
konkursowej.

6.3

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne
związane z działaniem dostawców usług internetowych dla Uczestnika, które mogłyby mieć
wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

6.4

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących
praw Uczestników do korzystania z adresów e-mailowych podanych przy rejestracji.

6.5

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub opóźnienie w wydaniu nagrody
gwarantowanej wynikające z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub podmiotów, którymi
Uczestnik się posługuje, w szczególności z powodu niepodania lub podania niepełnych danych
osobowych i/lub adresu korespondencyjnego lub nie poinformowania o zmianie danych
osobowych przez Uczestnika.

7.

DANE OSOBOWE

7.1

Poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursiei zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie
internetowej www.promocjamonster.pl, Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorazgodnie z Regulaminem oraz
postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z

2014 r., poz. 1182 ze zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody, a także celem
przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Uczestnik który wygrał nagrodę w Konkursie
wyraża również zgodę na przekazanie danych osobowych na rzecz Fundatora w celach
związanych z realizacją Konkursu.
7.2

Administratorem danych osobowych Uczestnika, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) jest Organizator.

7.3

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
Uczestnikowi, który podał swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do swoich danych,
ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

7.4

Po zakończeniu Konkursu, dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

8.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu,Uczestnicy winni zgłaszać
na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do 30dni od dnia
zakończenia Konkursu na adres Organizatora, z dopiskiem: „Speedway GP Toruń”. O
zachowaniu terminu do założenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

8.2

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz określenia żądania.

8.3

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

8.4

Reklamacje Uczestników
Regulaminu.

8.5

Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestników podejmowane będą przez Komisję
powołaną przez Organizatora, większością głosów w formie pisemnej.

8.6

Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres
podany w reklamacji.

8.7

Postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Organizatora nie wyłącza, nie ogranicza i nie
zawiesza uprawnień Uczestnika oraz nie wyklucza dochodzenia ewentualnych roszczeń przez
Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.Po wyczerpaniu
procesu reklamacyjnego Uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia dalszych roszczeń w
drodze postępowania sądowego przed właściwym sądem powszechnym.

9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1

Przed przystąpieniem do Konkursu i wypełnieniem formularza znajdującego się na stronie
www.promocjamonster.pl Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować Regulamin.

9.2

Lista
zwycięzców
zostanie
opublikowana
przez
Organizatora
na
www.promocjamonster.pl w terminie nie późniejszym niż do dnia3 października 2017 r.

9.3

Materiały promocyjne konkursu mają charakter informacyjny, a wizerunki nagród do wygrania
w Konkursie mogą różnić się odwizerunkunagród przyznanych Uczestnikom biorącym udział w
Konkursie.

9.4

Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.promocjamonster.pl

będzie

rozpatrywać

Organizator

zgodnie

z

postanowieniami

stronie

