Regulamin konkursu
Dookoła Koła
(„Regulamin”)

1.Postanowienia ogólne
1.1. Regulamin Konkursu
Konkurs Dookoła Koła (dalej „Konkurs”) jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
1.2. Organizator i Sponsor
Organizatorem Konkursu i administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) jest Business
Sport Solutions Sp. z o. o. KI S.K.A., 61-734 Poznań, ul. Nowowiejskiego 59/1, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS 0000482053,
REGON: 302558760, NIP: 7831705267, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł (dalej
„Organizator”).
Sponsorem nagród w Konkursie jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres:
Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000008723, NIP: 8960005673,
REGON 930041341, wysokość kapitału zakładowego 992 345 340 zł, wysokość kapitału
wpłaconego 992 345 340 zł (dalej „Sponsor”).
2.Zasady Konkursu
2.1. Uczestnicy
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w dniu rozpoczęcia Konkursu są
pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także:
a) skorzystają z aplikacji, o której mowa w ust. 2.3 pkt. 1 Regulaminu,
b) przystąpią do Konkursu w celu niezwiązanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą
lub zawodową (dalej „Uczestnik”).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Sponsora a także ich małżonkowie,
powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia oraz krewni w linii prostej i bocznej do drugiego
stopnia.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2.2. Czas trwania konkursu
1. Konkurs rozpocznie się w dniu 29 września 2016 roku o godzinie 15:00 i trwać będzie do dnia 31
października 2016 roku do godziny 23:59.
Strona 1 z 4

2. Po zakończeniu Konkursu – w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od daty zakończenia
Konkursu – Komisja wyłoni 20 (dwudziestu) zwycięzców.
2.3. Zasady Konkursu
1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wyłącznie w aplikacji „Dookoła koła” (dalej „Aplikacja”) zamieszczonej na stronie internetowej
dostępnej pod adresem http://www.jakjezdzisz.pl/dookolakola/gra.
2. Zadaniem konkursowym Uczestnika jest bezbłędne pokonanie pięciu skrzyżowań typu rondo za
pomocą funkcji dostępnych w Aplikacji, a następnie udzielenie odpowiedzi na pytanie otwarte:
Która z zasada obowiązujących na rondach jest według Ciebie najważniejsza i dlaczego?
3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy.
4. Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę w Konkursie, niezależnie od tego ile razy
wziął udział.
5. Uczestnik, który przystąpił do Konkursu i zaakceptował Regulamin jest związany jego
postanowieniami oraz zobowiązany do ich przestrzegania.
6. Organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy
naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
a) zachowują się w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, a zwłaszcza godzą
swym zachowaniem w prawa osób trzecich,
b) prowadzą działania, co do których zachodzi obiektywnie uzasadnione przypuszczenie, że
mogą prowadzić do wpływania na wyłonienie zwycięzcy Konkursu w sposób niedozwolony,
prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,
c) prowadzą działania naruszające uzasadnione, prawnie chronione interesy Organizatora lub
Sponsora lub godzące w ich wizerunek.
2.4. Deklaracja Uczestnika
Uczestnik oświadcza, że:
1. Zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu,
2. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, o których mowa w Regulaminie,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.
1182 ze zm.) w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu, poprzez odznaczenie
odpowiedniego checkboxu w Aplikacji.
2.5. Dane osobowe
1. Dane osobowe, o których mowa w Regulaminie, przetwarzane są w związku z organizacją i
przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie
uniemożliwia udział w Konkursie, w tym otrzymanie Nagrody. Uczestnik ma prawo wglądu do
swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również odwołania zgody na ich
przetwarzanie w każdym czasie.
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3. Dane osobowe Uczestnika przechowywane są w związku z przeprowadzeniem Konkursu tylko
przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną
niezwłocznie usunięte.
2.6. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, który bezbłędnie pokona wszystkich pięć skrzyżowań
typu rondo za pomocą funkcji dostępnych w Aplikacji, a następnie udzieli najciekawszej, w ocenie
Komisji, odpowiedzi na pytanie otwarte.
2. Łącznie w Konkursie wyłonionych zostanie 20 (słownie: dwudziestu) zwycięzców.
3. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej i
powyżej jako „Komisja”). Komisja składać się będzie z trzech osób wskazanych przez Organizatora.
Zadaniem Komisji, poza kwestiami wskazanymi wprost w Regulaminie, będzie również czuwanie
nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
3. Nagroda
1. Nagrodą główną w konkursie dla osoby, która w ocenie Komisji Konkursowej udzieli
najciekawszej odpowiedzi, jest kamera sportowa GoPro Hero Session 4 o wartości 740 zł.
Pozostałych 19 (dziewiętnastu) zwycięzców otrzyma po jednym komplecie wyposażenia
samochodu, składającego się z zestawu narzędzi, ciśnieniomierza, apteczki, kamizelki, skrobaczki,
karty USB, młotka bezpieczeństwa oraz zestawu ładowarek samochodowych o wartości 350 PLN
każdy (dalej i powyżej jako „Nagroda”).
2. O przyznaniu Nagrody Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora w drodze
korespondencji mailowej na adres e-mail Uczestnika, który podali w aplikacji konkursowej.
3. Nagroda zostanie wysłana do każdego zwycięzcy kurierem w terminie 10 dni roboczych od dnia
otrzymania od niego mailem zwrotnym adresu do wysyłki nagrody.
4. Do Nagród zostanie dołożona dodatkowa nagroda pieniężna o wartości odpowiadającej
podatkowi należnemu od łącznej wartości Nagród, która zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 j.t.
ze zm.) zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego i
odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego.
5. Organizator zwolniony jest z obowiązku wydania zwycięzcy Konkursu Nagrody w przypadku,
jeżeli z powodu podania przez tego zwycięzcę nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, o których
mowa w pkt. 2 powyżej Organizator nie będzie miał obiektywnej możliwości nawiązania kontaktu z
tym zwycięzcą i przekazania Nagrody, w okresie 14 dni od dnia opublikowania wyników Konkursu
zgodnie z Regulaminem.
6. Nagroda Główna nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.
Zwycięzcy nie przysługuje możliwość zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody. Nagroda
może zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Reklamacje
1. Reklamacje związane z Konkursem należy składać, wysyłając je w formie pisemnej lub
elektronicznej na adres e-mail: konkurs@bss75.pl lub na adres siedziby Organizatora podany w pkt
1.2 Regulaminu, z dopiskiem „Dookoła Koła”.
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2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie Uczestnika i udzielenie mu
odpowiedzi tj. np. imię i nazwisko Uczestnika, w przypadku wyboru poczty tradycyjnej jako formy
kontaktu - adres zamieszkania lub pobytu; w przypadku wyboru adresu e-mail jako formy kontaktu
- adres poczty elektronicznej, jak również opis i powód reklamacji. O sposobie rozpatrzenia
reklamacji składający ją Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie na adres podany w reklamacji
lub w formie elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji, w ciągu 14 (czternastu) dni od
daty jej złożenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Postanowienia końcowe.
1. Nagroda w Konkursie stanowi przychód w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 j.t. ze zm.).
2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, wskazanej w pkt 1.2 Regulaminu
oraz na stronie internetowej: www.jakjezdzisz.pl/regulamin_gradookolakola.pdf w trakcie trwania
Konkursu. Każdy Uczestnik może otrzymać również kopię Regulaminu, po przesłaniu pisemnej
prośby na adres Organizatora (z dopiskiem „Regulamin – Dookoła Koła”).
3. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje
jego treść.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
(Dz. U. z 2014 r., poz. 121 j.t. ze zm.) oraz odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.
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