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REGULAMIN KONKURSU 

śyczenia na pierwsze urodziny PLAY 

I.  Postanowienia Ogólne 

1.1. Organizatorem konkursu o nazwie śyczenia na pierwsze urodziny PLAY, zwanego dalej 

Konkursem, jest P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod 

pocztowy 02-781) przy ul. Pileckiego 63, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – 

Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, 

posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 951-21-20-077, numer identyfikacyjny Regon 

015808609 oraz kapitał zakładowy w wysokości 26.250.000 zł 

1.2. Wszelkie działania związane z przeprowadzeniem Konkursu wykonuje AdWorks spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-636) przy ul. 

Olimpijskiej 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265733, posiadająca numer identyfikacji 

podatkowej NIP 521-340-82-13, numer identyfikacyjny Regon 140724689 oraz kapitał 

zakładowy w wysokości 50.000 zł, zwana dalej Koordynatorem. 

1.3. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 13.03.2008 do 15.03.2008,  

1.4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 

1.6. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz 

Koordynatora, a takŜe członkowie najbliŜszych rodzin tych osób. Przez członków najbliŜszej 

rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małŜonków, małŜonków rodzeństwa, 

rodziców małŜonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

1.7. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa, w której skład wejdą 

osoby wyłonione przez Organizatora w liczbie 5 (dalej: Komisja). 

1.8. Wszelkie decyzje związane z przeprowadzeniem Konkursu podejmuje Komisja. 

 

 

II.  Warunki uczestnictwa w Konkursie 

2.1.  Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób fizycznych dokonujących czynności prawnych 

niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, które w dniu 

rozpoczęcia Konkursu spełniają łącznie następujące warunki („Uczestnik”): 

a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 
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b) napiszą Ŝyczenia na pierwsze urodziny PLAY na kartkach pocztowych rozdawanych przez 

hostessy w miastach Warszawa, Poznań, Trójmiasto, Kraków i wrzucą zapisane kartki do 

urny która będzie dostępna przy hostessach 

2.2. Udział w Konkursie i podanie przez Uczestnika związanych z udziałem danych jest 

dobrowolne, jednakŜe jest warunkiem do wydania nagrody . 

2.3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

2.4. Zgłoszenia nie odpowiadające postanowieniom pkt 2.1 oraz niekompletne, wypełnione 

nieprawidłowo albo podane po upływie okresu trwania Konkursu nie będą brały udziału w 

Konkursie.  

2.5. Zadaniem Uczestników będzie napisanie jak najoryginalniejszych Ŝyczeń z okazji pierwszych 

urodzin PLAY 

 

III. Rozstrzygni ęcie Konkursu i zasady przyznawania nagrody w Konkur sie 

3.1. Kartki z Ŝyczeniami dla PLAY naleŜy wypełniać przy hostessach podając swoje imię i 

nazwisko i nr telefonu kontaktowego na formularzu dołączonym do kartki i wrzucać 

wypełnione kartki do urny 

3.2. Osoba biorąca udział w Konkursie będzie miała prawo przedstawić do Konkursu dowolną 

liczbę zgłoszeń. Za jedno zgłoszenie uwaŜać się będzie wyłącznie jedną wypełnioną kartkę z 

Ŝyczeniami dla PLAY.  

3.3. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba której Ŝyczenia zostaną wybrane jako najoryginalniejsze. 

Wyboru zwycięzcy dokona Komisja drogą głosowania. Głosowanie odbędzie się po 21 dniach 

od zakończenia konkursu czyli dnia 5 kwietnia 2008 roku. Zwycięzca konkursu zostanie 

poinformowany drogą telefoniczną. 

 

IV.  Nagrody w Konkursie 

4.1. Nagrodą w Konkursie jest deska snowboardowa PLAY. 

4.2. Zwycięzca, w zaleŜności od płci, otrzyma odpowiednio deskę damską snowboardową o 

wartości 593,00 zł netto oraz kwotę 65,88 zł netto lub deskę męską snowboardową o wartości 

650,00 netto oraz kwotę 72,22 zł netto. Wspomniane kwoty nie będą wypłacone Zwycięzcy 

lecz pobrane jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 

41 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2000 r., nr 14  poz. 176 ze  zm.).  

4.3. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.  

4.4. Jedna osoba identyfikowana na podstawie imienia, nazwiska oraz numeru telefonu moŜe 

wygrać jedną nagrodę.  



 3

4.5. Nagrody przewidzianej w niniejszym Konkursie nie moŜna wymienić na gotówkę, ani na 

jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. 

 

V. Wydanie nagrody w Konkursie 

 Wydanie nagrody odbędzie się po 5 kwietnia 2008 roku w siedzibie Organizatora w Warszawie 

przy ulicy Pileckiego 63 lub przesłana zostanie kurierem do laureata.  

 Warunkiem odbioru nagrody przez laureata jest: 

• wylegitymowanie się dowodem osobistym lub innym dowodem toŜsamości 

zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z podanymi przez laureata, 

• wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody oraz podpisanie oświadczenia o 

następującej treści: „WyraŜam zgodę na jednorazowe wykorzystanie przez 

Organizatora oraz Adworks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, moich danych 

osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i przekazania nagrody. 

Zapoznałem się z regulaminem Konkursu i wyraŜam zgodę na jego treść.” oraz 

oświadczenie Organizatora: „Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i prawo 

ich poprawiania. Dane osobowe zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu 

Konkursu i wydaniu nagrody.”. 

• Osoba odbierająca nagrodę podaje dane niezbędne do złoŜenia przez Organizatora 

deklaracji podatkowej z tytułu podatku od nagród, okazuje dokument toŜsamości oraz 

podpisuje dokument potwierdzający odebranie nagrody  

• W momencie wydania nagrody własność Ŝyczeń które wygrały i prawa 

autorskie do nich przechodzi na Organizatora 

 

 Uczestnik w chwili odbioru nagrody jest zobowiązany sprawdzić czy deska snowboardowa nie ma 

wad i podpisać stosowne oświadczenie 

 

VI.  Post ępowanie reklamacyjne 

6.1. Reklamacje co do przebiegu konkursu mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym na 

adres Koordynatora do dnia 17.03.2008. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje 

data  

6.2. Prawo złoŜenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.  

6.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, numer 

telefonu komórkowego,  jak równieŜ dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

6.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Koordynatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

reklamacji przez Koordynatora. 
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6.5. Decyzja Koordynatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiąŜąca. Uczestnik o decyzji 

Koordynatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w 

terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 

 

VII. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników 

7.1.  Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o 

ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).  

7.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane 

Uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu wyłonienia laureata Konkursu i wydania 

nagrody. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania. 

Administrator informuje, Ŝe podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania 

nagrody w Konkursie. 

7.3. Dane osobowe Uczestników Konkursu niezwłocznie po zakończeniu Konkursu zostaną trwale 

usunięte. 

 

VIII.  Postanowienia ko ńcowe 

9.1. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy według siedziby Organizatora. 

9.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego. 

9.3. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz pod adresem Warszawa (kod 

pocztowy 02-781), ul. Pileckiego 63 oraz na stronie WWW.playmobile.pl   

9.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemoŜność odbioru nagrody z przyczyn 

leŜących po stronie laureata Konkursu. 

9.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w 

komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn od niego niezaleŜnych. 

9.6. W przypadku niemoŜności skontaktowania się z laureatem nagroda przepada.  

9.7. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają 

jedynie charakter informacyjny. 

 

 

 

ORGANIZATOR 


