REGULAMIN KONKURSU „BLACK WEEKEND”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Black weekend” (dalej „Konkurs”) jest InPost Paczkomaty Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624
Kraków. (dalej „Organizator”), który odpowiada za obsługę Konkursu.
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także
nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
3. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdzie przedstawiciel
Organizatora (dalej "Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało
wyłonienie Zwycięzców, stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz
podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem,
w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
4. Konkurs rozpoczyna się w od godziny 20.30 dnia 25.11.2017 r., i trwa do godziny 23.59 dnia
30.11.2017 r.(dalej "Czas Trwania Konkursu").
5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, art. 920 i art. 921 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.).
6. Strona Konkursu (dalej
www.blog.inpost.pl.

„Strona

konkursowa”)

dostępna

jest

pod

adresem:

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne zwane dalej „Uczestnikami”, które:
a. są pełnoletnie;
b. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
c. zaakceptowały postanowienia Regulaminu;
d. w Czasie Trwania Konkursu została im dostarczona do Paczkomatu InPost przesyłka,
którą w Czasie Trwania Konkursu odebrali z tego Paczkomatu;
e. wykonały zadanie konkursowe poprzez skierowanie na adres:
klubpaczuchy@inpost.pl wiadomości e-mail zawierającej:
1) w tytule wiadomości e-mail zwrot „Konkurs” oraz 24-cyfrowy numer
Przesyłki, która została przez Uczestnika odebrana z Paczkomatu InPost w
Czasie Trwania Konkursu,
2) odpowiedź na zadanie konkursowe o treści: Napisz list do Świętego Mikołaja,
polegające na napisaniu tradycyjnego listu do świętego Mikołaja
zawierającego w szczególności informacje o życzeniach i marzeniach, których
ziszczenia pragnie Uczestnik.

2. Wysłanie wiadomości e-mail o treści określonej w ust. 1 lit. e powyżej (dalej „Zgłoszenie”) jest
równoznacznie ze zgłoszeniem się Uczestnika do Konkursu. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż
Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego
postanowienia.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z tym
podmiotem na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków
rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i
osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie do końca dnia 03.12.2017 r. Zgłoszenia
dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie
będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego
Zgłoszenia.
2. Uczestnik może przesłać tyle Zgłoszeń, ile przesyłek o różnych numerach nadawczych odbierze
z Paczkomatów InPost w Czasie Trwania Konkursu.

3. Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni, spośród nadesłanych

4.

5.

6.
7.

8.

Zgłoszeń, 100 (słownie: sto) z nich, zawierających najbardziej kreatywnie, według Komisji
konkursowej, napisane listy.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do końca dnia 07.12.2017 r. Uczestnik nagrodzony w
konkursie (dalej „Zwycięzca”) zostanie poinformowany drogą e-mailową przez Organizatora o
fakcie przyznania jej nagrody, a informacja ta zostanie mu przekazana przed upływem terminu
wskazanego w zdaniu poprzednim, na adres e-mail, z którego Zwycięzca dokonał Zgłoszenia.
Brak otrzymania przez Uczestnika wiadomości w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym jest
równoznacznie z brakiem przyznania mu nagrody w Konkursie.
Celem otrzymania przyznanej nagrody, Zwycięzca zobowiązany jest do odpowiedzi na
wiadomość e-mail przesłaną stosownie do postanowień ust. 4 powyżej, w treści której wskaże
dane adresowe w postaci swojego imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu
pocztowego , na który Organizator ma przesłać przyznaną nagrodę. Odpowiedź musi nastąpić
w nieprzekraczalnym terminie do końca dnia 14.12.2017 r. Numer telefonu i dane adresowe
Zwycięzcy, zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celu przesłania Zwycięzcy
nagrody.
Brak przekazania odpowiedzi, o której mowa w ust. 5 powyżej w terminie wskazanym w tym
ustępie jest równoznacznie z utratą prawa do przyznanej nagrody.
Wysyłka przez Organizatora nagród na adres wskazany przez Zwycięzcę zgodnie z ust. 5
powyżej nastąpi nie później, niż do końca dnia 21.12.2017 r. z wykorzystaniem serwisu
kurierskiego InPost Express sp. z o.o., ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, zaś doręczenie nagród
nastąpi na zasadach opisanych w obowiązującym w dniu nadania Regulaminie świadczenia
usług pocztowych i przewozowych przez InPost Express Sp. z o.o., dostępnym pod adresem:
https://inpost.pl/pl/pomoc/cenniki-i-regulaminy/regulaminy.
Warunkiem przekazania nagrody Zwycięzcy jest okazanie ważnego dokumentu
potwierdzającego jego tożsamość przy odbiorze Nagrody.
§ 4 Nagrody

1. W Konkursie przewidziano 100 (słownie: sto) nagród w postaci kuponów premiowych i
rabatowych Sodexo o wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, możliwych do
wykorzystania w sposób i na zasadach określonych na każdym z bonów oraz na stronie
internetowej http://sodexolojalnosc.pl/ przez Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp.
z o.o. siedzibą w Warszawie, przy ul. Kłobuckiej 25 oraz Sodexo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w

Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137 (dalej: „nagroda”).
2. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.

3. Zwycięzca może otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę w Czasie trwania Konkursu, niezależnie od
ilości Zgłoszeń.
4. Prócz nagrody wskazanej w punkcie 1 powyżej, Organizator przekaże na rzecz Zwycięzcy
dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody wskazanej w punkcie 1,
otrzymanej przez Zwycięzcę. Zwycięzcy nie przysługuje ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy
nagrody.
5. W momencie wydania wskazanych wyżej nagród, Organizator pobierze i odprowadzi do
właściwego Urzędu Skarbowego podatek dochodowy od przekazanych nagród.
§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub
elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty
ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: InPost
Paczkomaty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul.
Malborskiej 130, 30-612 Kraków lub e-mailem na adres: klubpaczuchy@inpost.pl z dopiskiem
„InPost – konkurs black weekend”. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub
w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację,
jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub
elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji
przez Organizatora.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są
ostateczne.
§ 6 Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez
właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również
poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani
za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem
których zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za
ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w
Konkursie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników
postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników poprzez
usunięcie Zgłoszenia takiego Uczestnika, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a także:
a) prowadzą działania sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami, a w szczególności w
Zgłoszeniu zamieszczają treści zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe, rasistowskie,
czy promujące agresję;
b) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, które godzą w

jego wizerunek.
§ 7 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy

Regulamin
jest
dostępny
na
stronie
pod
adresem
https://inpost.pl/pl/pomoc/cenniki-i-regulaminy/regulaminy oraz w siedzibie Organizatora
Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu Trwania
Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez
Uczestników i nie wpływanie na przebieg konkursu. O każdej zmianie regulaminy Organizator
poinformuje
uczestników
na
stronie
pod
adresem
https://inpost.pl/pl/pomoc/cenniki-i-regulaminy/regulaminy
3.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na
przetwarzanie przez InPost Paczkomaty sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie danych osobowych
Uczestnika zawartych w Zgłoszeniu (w tym adresu e-mail Uczestnika) oraz danych
kontaktowych Zwycięzcy wskazanych we wiadomości e-mail, o której mowa § 3 ust. 5
Regulaminu, na potrzeby i w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wysłania nagrody, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem
tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest InPost Paczkomaty sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z
realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz
żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie/zmianę danych powinno zostać wysłane na
adres e-mail klubpaczuchy@inpost.pl lub listem poleconym na adres Organizatora.
Wszelkie dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu oraz wiadomości e-mail, o której mowa § 3
ust. 5 Regulaminu, podawane są przez Uczestników dobrowolnie.
5. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.

6. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 ze zm.).
7. Promocja nie łączy się w okresie jej trwania z innymi ofertami, promocjami, konkursami lub
akcjami specjalnymi organizowanymi przez Organizatora, chyba, że regulamin danej promocji
stanowi inaczej.
8. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji
Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
9. Regulamin wchodzi w życie w dniu 29.11.2017 r. w miejsce regulaminu z dnia 28.11.2017 r.

