REGULAMIN AKCJI „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ CZŁONKIEM MH HP SFERIS MTB TEAM”

I . Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Akcja ani żaden z jej elementów nie są grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych.
2. Organizatorem Akcji „I ty możesz zostać członkiem MH HP Sferis MTB Team” jest Edelman Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Flisa 4, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000235359, reprezentowaną przez Przemysława Włoszyckiego – Prokurenta Spółki.
3. Patronem medialnym Akcji jest magazyn Men’s Health wydawany przez Motor-Presse Polska sp. z o.o.
3. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 15.04.2012 do 30.10.2012 roku.
4. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie www.menshealth.pl/konkursy.
II. Warunki uczestnictwa w Akcji
1. Akcja przeznaczona jest dla Czytelników czasopisma Men’s Health wydawanego przez Motor-Presse Polska
sp. z o.o.
2. Akcja przeznaczona jest dla osób fizycznych, które najpóźniej w dniu 14.04.2012 roku ukończą 18 lat.
3. W Akcji może wziąć udział maksymalnie 50 osób.
4. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:
a) zarejestrowanie się na stronie internetowej www.menshealth.pl poprzez prawidłowe wypełnianie
stosownego formularza zgłoszeniowego najpóźniej do dnia 09.04.2012 roku
b) start w wyścigu rowerowym Bike Maraton Wrocław na dystansie 28 km (trasa Medano).
III. Zasady Akcji
1. Uczestnicy Akcji zobowiązani są do startu w zawodach Bike Maraton Wrocław na dystansie 28 km (trasa
Medano) w dniu 15 kwietnia 2012 roku. Trzej uczestnicy Akcji, którzy najszybciej pokonają trasę wyścigu
podczas Bike Maratonu Wrocław, otrzymają nagrody rzeczowe – urządzenia wielofunkcyjne ufundowane przez
firmę HP.
2. Każdy z uczestników Akcji będzie mógł wygrać wysokiej klasy notebook HP, gromadząc punkty w MH HPSferis Tour, czyli w 8 polskich wyścigach MTB – Bike Maratonie Wrocław oraz 7 wybranych wyścigach na
dystansie Mini w ramach Pucharu Polski w Maratonie Skandia Maraton Lang Team 2012:
06.05 2012 - Puchar Polski w Maratonie - Skandia Maraton Lang Team – Kraków
12.05 2012 - Puchar Polski w Maratonie - Skandia Maraton Lang Team – Białystok
27.05 2012 - Puchar Polski w Maratonie - Skandia Maraton Lang Team – Nałęczów
03.06 2012 - Puchar Polski w Maratonie - Skandia Maraton Lang Team – Gdańsk
22.07 2012 - Puchar Polski w Maratonie - Skandia Maraton Lang Team – Bytów
09.09 2012 - Puchar Polski w Maratonie - Skandia Maraton Lang Team – Rzeszów
22.09 2012 - Puchar Polski w Maratonie - Skandia Maraton Lang Team – Kwidzyn
3. Punktacja, prowadzona wyłącznie wśród 50 Uczestników Akcji, będzie następująca: pierwsze miejsce - 50
pkt., każde kolejne miejsce o 1 punkt mniej od poprzedniego; podstawą do przyznania punktów będą oficjalne
wyniki zawodów, ogłaszane przez organizatorów Bike Maratonu Wrocław i Pucharu Polski w Maratonie Skandia Maraton Lang Team 2012.
4. Notebook HP zdobędzie ten uczestnik Akcji, który w łącznej klasyfikacji MH HP-Sferis Tour po wszystkich 8
wyścigach zgromadzi na swoim koncie najwięcej punktów.

5. Imiona i nazwiska laureatów Akcji zostaną ogłoszone na stronie www.menshealth.pl/konkursy do dnia
15.10.2012 r.
IV. Nagrody
1. Nagrodami w konkursie są:
a) trzy urządzenia wielofunkcyjne HP:
- za I miejsce w Bike Maraton Wrocław - HP Photosmart 6510 o wartości 499 zł brutto
- za II miejsce w Bike Maraton Wrocław - HP Deskjet Ink Advantage o wartości 399 zł brutto
- za III miejsce w Bike Maraton Wrocław - HP Deskjet 2050A o wartości 229 zł brutto
b) dla zdobywcy największej liczby punktów w klasyfikacji łącznej MH HP-Sferis Tour - wysokiej klasy notebook
HP Folio 13 o wartości 4.100 zł brutto
2. Jeżeli wartość nagród przyznawanych w konkursie nie przekracza kwoty 760 zł, nagrody te zgodnie z art. 21
ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych są zwolnione z
opodatkowania, w pozostałych przypadkach koszty związane z opodatkowaniem nagrody ponosi Organizator
Akcji, który zobowiązuje są do uiszczenia podatku w wysokości 10% wartości nagrody przed jej wydaniem.
V. Przekazanie nagród
1. Organizator zobowiązuje się do przekazania nagród opisanych w dziale IV pkt 1 ppkt a) osobom wskazanym
w dziale III pkt. 1 po zakończeniu Bike Maraton Wrocław w dniu 15.04.2012 r.
2. Organizator zobowiązuje się do przekazania nagrody opisanej w dziale IV pkt 1 ppkt b) osobie wskazanej w
dziale III pkt. 4 w ciągu 30 dni od zakończenia Akcji w sposób ustalony uprzednio ze zdobywcą nagrody.
3. Organizator sporządzi protokół z przebiegu Akcji i przekazania nagród.
VI. Świadczenia Organizatora w ramach Akcji
1. W ramach Akcji Organizator poza innymi działaniami o charakterze organizacyjnym przedsięwzięcia
zobowiązuje się do:
a) umożliwienia Uczestnikowi spotkania z trenerem i zawodnikami teamu kolarskiego HP-Sferis po wyścigach
rowerowych objętych Akcją,
b) przygotowania dla Uczestnika, w oparciu o informacje uzyskane od niego w formularzu rejestracyjnym,
koszulki technicznej do startu w wyścigach rowerowych (przekazania koszulki technicznej w rozmiarze
określonym przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym nastąpi w dniu 15.04.2012 roku przed startem Bike
Maraton Wrocław)
c) uiszczenia za Uczestnika opłaty wpisowej w Bike Maraton Wrocław przez patrona medialnego Akcji.
2. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu Uczestników do poszczególnych miejsc, gdzie odbywają się
wyścigi rowerowe i nie zapewnia uiszczenia opłaty startowej w 7 wymienionych w dziale III pkt. 2. wyścigach na
dystansie Mini w ramach Pucharu Polski w Maratonie Skandia Maraton Lang Team 2012.
3. Pełna lista uczestników akcji i osiągniętych przez nich wyników, a także relacja i galeria zdjęć z Akcji, zastaną
zamieszczone na stronie www.menshealth.pl.
VII. Oświadczenia i zgody Uczestników.
1. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych
Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane
takie będą ujawniane w toku Akcji i w związku z jej przebiegiem. W szczególności w celu wzięcia udziału w Akcji
Uczestnik powinien podać Organizatorowi dane osobowe wymienione w formularzu zgłoszeniowym.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora lub podmioty działające na jego zlecenie
w celu przeprowadzania Akcji i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w
szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, oraz w celach marketingowych tj. m.in. w celu przesyłania
uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach oraz badań ankietowych
organizowanych przez Organizatora Akcji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.
(Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
3. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany Uczestnik odmówi podania
danych, lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszego konkursu,
Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w Akcji.
5. Administratorem danych jest Organizator.
6. Przystępując do Akcji Uczestnik potwierdza, że nie istnieją po jego stronie żadne przeszkody natury prawnej i
faktycznej, w tym zdrowotnej, uniemożliwiające lub ograniczające jego zdolność do udziału w wyścigach
rowerowych, a w szczególności nie występują w przypadku jego osoby do tego żadne przeciwwskazania
zdrowotne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo, a Uczestnicy wyrażają zgodę na wykonywanie przez Organizatora lub
osoby przez niego wskazane w czasie wyścigów relacji i zdjęć reporterskich, a następnie na wykorzystanie tak
wykonanych zdjęć i powstałych materiałów, oraz utrwalonych na nich wizerunków Uczestników wyścigów w
celu przedstawienia relacji z Akcji i promocji w/w Akcji oraz ich Organizatorów; bezterminowo, bez żadnych
ograniczeń terytorialnych, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności we wszystkich
znanych formach utrwalenia, obrotu, rozpowszechniania i przekazu, takich jak formy wideo, druki oraz internet,
wizja i/lub fonia przewodowa, bezprzewodowa, w nieograniczonej ilości sztuk, wydań i nadań, jak również
prawo na dokonywania dowolnych opracowań i modyfikacji fotografii wraz z prawem do wykorzystania
wyników opracowania w podanej wyżej formie.
VIII. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Akcji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym pod
adres Organizatora przez cały czas trwania Akcji, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia
wyników konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Reklamacje wpływające po powyższym
terminie nie będą rozpatrywane).
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 21 dni od daty
otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji
listem poleconym.
3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora.
IX. Postanowienia końcowe
1. W przypadku zmiany adresu zamieszkania Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym
Organizatora, pod rygorem zniesienia odpowiedzialności Organizatora za skutki niedoręczenia Uczestnikowi
korespondencji związanej z realizacja niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie z ważnych powodów modyfikacji
postanowień Regulaminu.
Wrocław, 31.03.2012 roku

