REGULAMIN KONKURSU „Wielkopolska - wielka historia, wielka przygoda”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Niniejsza Akcja, ani żaden z jej elementów nie są grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
1.2 Organizatorem Konkursu jest Motor-Presse Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Ostrowskiego 7, kod 53-238, KRS 0000151026, NIP 899-00-26-326 (dalej zwana:
„Organizatorem”). Sponsorem nagród jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna , ul. 27
Grudnia 17/19, 61-737 Poznao, NIP 778-14-13-656.
1.3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym
dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.menshealth.pl oraz
w siedzibie Organizatora
1.5. Uczestnikiem Konkursu może byd osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną
zdolnośd do czynności prawnych.
1.6. W Konkursie nie mogą brad udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne
osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w
pracowników i współpracowników.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej www.menshealth.pl
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 02.07.2013 r. do 16.07.2013 r. do godziny 24:00.
2.3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.menshealth.pl
w dniu 22.07.2013

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1. Zadanie konkursowe polega na rozwiązaniu testu obejmującego: 5 pytao o charakterze
zamkniętym, polegające na odpowiedzi na pytania z zakresu wiedzy o Wielkopolsce (dalej:
„pytania z zakresu wiedzy”) oraz jednego pytania otwartego – odpowiedzi na pytanie
„Dlaczego, Twoim zdaniem, warto zwiedzid Wielkopolskę?”(dalej: „pytanie otwarte”).

3.2. Laureatami Konkursu zostaną dziewięd (9) osób, których odpowiedzi na pytania z
zakresu wiedzy będą prawidłowe, a odpowiedź na pytanie otwarte zostanie uznane przez
Komisję Konkursową za najciekawsze. O przyznaniu Nagrody Głównej, o której mowa w
puncie 4. ust. 2 lit. a, jednej z osób będącej Laureatem, decydowad będzie uznanie jej
odpowiedzi na najciekawszą ze wszystkich zgłoszeo konkursowych, w szczególności zaś
ciekawszą niż odpowiedzi pozostałych ośmiu Laureatów, którym przyznane zostaną Nagrody
Pocieszenia, o których mowa w puncie 4. ust. 2 lit. b.
3.3. Zadania konkursowe należy rozwiązad w formularzu konkursowym dostępnym na
stronie www.menshealth.pl3.4. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w
przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
3.5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator konkursu informuje uczestników
konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie
wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika konkursu zgody, w siedzibie Organizatora,
wyłącznie w związku z wykonaniem postanowieo niniejszego Regulaminu oraz w celu
przesyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych konkursach i
badao ankietowych organizowanych przez Organizatora konkursu oraz w celu opublikowania
imienia nazwiska i miejscowości zamieszkania laureatów konkursu na łamach portalu
www.menshealth.pl. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich
poprawiania.
3.6 Warunkiem udziału w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych: imienia
nazwiska daty urodzenia i adresu zamieszkania oraz adresu e-mail i numeru telefonu.
Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle
powoduje wykluczenie z udziału w konkursie.
3.7 Podanie wypowiedzi konkursowej na pytanie otwarte jest równoznaczne z udzieleniem
Organizatorowi zgody na wykorzystanie w/w wypowiedzi bezterminowo, bez żadnych
ograniczeo terytorialnych we wszystkich znanych w chwili udzielenia odpowiedzi formach
takich jak formy audio, video, druki oraz Internet, jak również prawo na dokonywanie
dowolnych opracowao i modyfikacji wypowiedzi wraz z prawem do wykorzystania wyników
opracowania w podanej wyżej formie.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3
w terminie najpóźniej do dnia 22.07.2013 roku do godz. 24:00
4.2. W konkursie przewidziano:
a) jedną Nagrodę Główną w postaci weekendowy pobytu dla dwóch osób trzydniowy
wyjazd dla dwóch osób nad Jezioro Wieleoskie z noclegiem i pełnym wyżywieniem o
wartości 600 zł brutto.
b) trzy Nagrody Pocieszenia w postaci smartfona LG T385 o wartości 298 zł brutto
każdy.
c) pięd Nagród Pocieszenia w postaci pendrive’a 2 GB o wartości 38 zł brutto każdy.
4.3. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej mailem.
4.4. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską
na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w e-mailu w terminie
najpóźniej 14 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej. W przypadku Nagrody
Głównej termin realizacji nagrody oraz dokumenty potrzebne do jej odebrania do ustalenia
pomiędzy laureatem konkursu oraz sponsorem nagród.
4.7. W przypadku gdy Organizator skontaktuje się z Laureatem, a ten nie potwierdzi (nie
będzie wiedział) o fakcie uczestniczenia w konkursie Organizatora, lub w razie nie podjęcia
przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata,
prawo do nagrody wygasa.
4.8. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. nr 14 poz.176 2000 r.) o ile wartośd konkretnej nagrody niniejszego konkursu
przewyższa kwotę 760,00 zł, nagroda ta objęta jest obowiązkiem podatkowym wynikającym
z w/w ustawy. W związku z powyższym zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14 poz.176 2000 r.) przekazanie takiej
nagrody Uczestnikowi uzależnione jest od dokonania zapłaty należnego podatku od nagrody
w wysokości 10 % wartości nagrody, za pośrednictwem Organizatora promocji (płatnik).
4.9. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartośd
pieniężną. Różnica wynikająca z wartości wybranych nagród, mniejszej niż podane, nie
będzie zwracana. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia
szczególnych właściwości nagród.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszad w formie pisemnej
najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronie internetowej www.menshealth.pl
listy laureatów Konkursu na adres mailowy Organizatora: reklamacje@mpp.pl.
5.2 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku
postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione
pisemnie.
5.3 Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do
dochodzenia nie uwzględnionych roszczeo w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora
konkursu.
5.4 Zwycięzca konkursu nie może skutecznie domagad się od Organizatora konkursu wydania
nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni od daty wskazanej w punkcie 5.1. Regulaminu, a zwycięzca
nie odebrał nagrody w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora Akcji.
Po tym terminie nagroda przepada na rzecz Organizatora.

6. POSTANOWIENIA KOOCOWE:

6.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
- zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w
stanie przewidzied lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia
zdarzeo losowych w tym siły wyższej,
- nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych
adresowych lub błędnym ich podaniem,
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowieo niniejszego regulaminu w
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeo mających wpływ na
organizowanie Konkursu.
6.3. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora.
6.4. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

