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REGULAMIN KONKURSU „HTC One – dlaczego czerwony pasuje do Ciebie?” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1.1. Organizatorem konkursu są Katarzyna Kubicka i Agnieszka Szumielewicz- wspólnicy spółki cywilnej działającej pod 

firmą Brand Republic s.c. Katarzyna Kubicka i Agnieszka Szumielewicz z siedzibą przy ul. Dynarskiej 2/4, 01-493 

Warszawa, NIP 118-17-46-369, REGON 015778446 („Organizator”). Organizator składa określone w Regulaminie 

przyrzeczenia publiczne oraz jest wyłącznie odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu. Organizator jest również 

wydającym nagrody w Konkursie. 

1.2. Partnerem Konkursu jest  P4 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Taśmowa 7, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII 

Wydział Gospodarczy KRS nr 0000217207, Regon 015808609, NIP 951-21-20-077, o kapitale zakładowym 

48.456.500,00 PLN („Play”). 

1.3. Uczestnikami Konkursu („Uczestnicy”) są osoby fizyczne, które w okresie trwania Konkursu spełniły jednocześnie 

następujące warunki: 

a) zawarły z Play umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”) w kanale eshop tj. za 

pośrednictwem strony internetowej www.play.pl,  

b) przy zawieraniu ww. Umowy kupiły telefon HTC One w kolorze czerwonym, 

c) wypełniły formularz konkursowy znajdujący się na stronie www.play.pl i udzieliły odpowiedzi na 

pytanie „Dlaczego czerwony pasuje do Ciebie” 

1.4. Konkurs trwa od 23.08.2013r. do 5.09.2013 r. włącznie Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego 

zakończenia Konkursu w przypadku wyczerpania zapasów telefonów HTC One w kolorze czerwonym w kanale eshop 

Play. W takim przypadku o wcześniejszym zakończeniu trwania Konkursu Uczestnicy Konkursu zostaną 

poinformowani za pośrednictwem strony internetowej www.play.pl. 

1.5. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu poprzez stronę 

internetową www.play.pl.   

 

 

2. PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 

2.1. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie przez Uczestników Konkursu, którzy spełniają warunki określone w pkt. 1.2 

powyżej najciekawszej odpowiedzi na pytanie „Dlaczego czerwony pasuje do Ciebie” na formularzu konkursowym 

umieszczonym na stronie internetowej www.play.pl. Odpowiedź na pytanie jest możliwa tylko w przypadku zakupu 

przy zawieraniu Umowy telefonu HTC One w kolorze czerwonym.   

2.2. W terminie 14 dni od zakończenia Konkursu komisja powołana przez Organizatora wyłoni w drodze głosowania 3 

(trzy) zwycięskie odpowiedzi. Uczestnicy Konkursu, którzy przesłali zwycięskie odpowiedzi („Laureaci Konkursu”) 

zostaną poinformowani o zwycięstwie za pomocą poczty elektronicznej przez Play w ciągu 45 dni od daty 

zakończenia konkursu. 

2.3. W ramach Konkursu Laureaci otrzymają nagrodę w postaci voucheru na okaziciela na przejazd samochodem marki 

Ferrari na torze do szybkiej jazdy w Ułężu, Kielcach lub Nowym Mieście nad Pilicą („Nagroda”) – do wyboru przez 
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zwycięzcę ważność voucherów obowiązuje przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia Konkursu. Jeden voucher dotyczy 

6 okrążeń toru o łącznej długości 12 km.  

2.4. Dystrybucja Nagród rozpocznie się w ciągu 45 dni od daty ich ogłoszenia wyników Konkursu. Nagrody w postaci 

voucherów zostaną przekazane kurierem. 

 

3. OPODATKOWANIE NAGRÓD 

3.1. W przypadku otrzymania przez uczestnika Nagrody, o której mowa w punkcie 2.3 Regulaminu Organizator przyzna 

dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości ok. 11,11% wartości nagrody głównej . Od łącznej wartości nagród 

stanowiącej sumę wartości Nagrody/ Nagrody dodatkowej oraz wartości dodatkowej nagrody pieniężnej określonej 

powyżej, Brand Republic naliczy właściwy podatek na poczet podatku zryczałtowanego, o  którym mowa w art. 30 ust. 

1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r., który zostanie przez niego 

potrącony i odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego. 

3.2. Nagroda dodatkowa nie podlega wypłacie, lecz zostanie pobrana przez wydającego Nagrodę – Brand Republic, 

jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 

z poźn. zm.). 

3.3. Warunkiem otrzymania nagrody jest podpisanie przez Laureata Konkursu Oświadczenia o następującej treści: 

"Oświadczam, że w wyniku Konkursu HTC One – dlaczego czerwony pasuje do Ciebie" otrzymałem nagrodę 

główną w postaci voucheru na przejazd samochodem marki Ferrari” Oraz nagrodę dodatkową- pieniężną o 

wartości 11,11% wartości nagrody głównej. Nagroda dodatkowa nie podlega wypłacie, jest ona przekazywana 

przez Organizatora Konkursu do Urzędu Skarbowego tytułem odprowadzenia zryczałtowanego podatku od 

nagród. 

3.4  Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 3.2 podpisywane jest w obecności kuriera w czasie przekazywania 

nagrody głównej 

 

 

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

4.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników na formularzu konkursowym jest Play. Dane 

osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.  

4.2. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. W formularzu konkursowym Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie przez Play jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, w zakresie wskazanym w niniejszym 

Regulaminie. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 

926). Uczestnik ma prawo do wglądu  

i sprostowania przechowywanych jego danych osobowych w siedzibie Play. 

4.3. Dane osobowe Laureatów Konkursu w zakresie: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji, adres e-mail zostaną 

powierzone przez Play Organizatorowi w celu przekazania Nagrody Laureatom. 

 

5.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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5.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  

5.2. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy  

od  przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540). 


