REGULAMIN OGÓLNY KONKURSU „KALENDARZ W PREZENCIE”

§ 1 Postanowienia wstępne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą: „Kalendarz w prezencie” (zwanego dalej
Konkursem), jest spółka AHMES sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Lewickiej 13/15, 02-547 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000388600, posiadająca numer NIP 5833132633, REGON
221245265 (zwana dalej Organizatorem).
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w
rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r.,
Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do
czynności prawnych (zwana dalej Uczestnikiem). Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody
przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora Konkursu, a także ich
wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, krewni w linii bocznej, powinowaci oraz
osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
§ 2 Zasady Konkursu
1. Konkurs trwa od dnia 27 stycznia 2016 r. do wyczerpania zapasu nagród. O
wyczerpaniu zapasów nagród uczestnicy zostaną powiadomieni za pomocą wpisu na
portalu Facebook.
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy zasilić konto IZZI na kartę kwotą o wartości min.
25 zł, a następnie wypełnić Formularz dostępny na stronie www.izzinakarte.pl pod
linkiem http://www.izzinakarte.pl/?q=content/kalendarz-gratis.
3. Aby wziąć udział w Konkursie należy prawidłowo wypełnić Formularz:
a) numer doładowanej karty IZZI na kartę
b) imię i nazwisko
c) adres do wysyłki
d) adres do korespondencji elektronicznej
4. Warunkiem wzięcia udziały w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych. W tym celu należy zaznaczyć ww. zgodę pod Formularzem.
5. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią
niniejszego Regulaminu oraz że w pełni go akceptuje - i zobowiązuje się do jego
przestrzegania.
6. Osoby, które nie spełnią warunków zawartych w niniejszym Regulaminie nie będą
brane pod uwagę przez Organizatora i tym samym nie będą brały udziału w
konkursie.

§ 3 Wyłonienie Zwycięzców

1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które doładują konto kwotą min. 25 zł i
prawidłowo wypełnią Formularz.
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej poprzez przesłanie
wiadomości na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu.
§ 4 Nagrody
1. W ramach Konkursu zostanie przyznana nagroda w postaci kalendarza na rok 2016 z
logo IZZI na kartę oraz logo DoGadania.
2. Nagrody nie mogą być zamienione na ekwiwalent pieniężny lub inny przedmiot.
3. Zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 10% wartości Nagrody zostanie pokryta
i przekazana przez Organizatora na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
4. Przekazanie Nagrody nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania
doładowania na rachunku bankowym IZZI na kartę o numerze 57 1140 2017 0000
4302 1285 0329.
5. Przekazanie Nagrody następuje poprzez wysyłkę kalendarza za pośrednictwem
Poczty Polskiej listem zwykłym na adres wskazany w wiadomości mailowej.
§ 5 Dane osobowe
1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników: imienia, nazwiska,
adresu zamieszkania oraz adresu poczty elektronicznej. Niniejsze dane osobowe
będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych jest
dobrowolne, ale konieczne do odbioru Nagrody. Osobie, której dane dotyczą,
przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania danych.
§ 6 Reklamacje
1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora w formie
pisemnej, w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również dokładny
opis i powód reklamacji.
3. W przypadku reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla
pocztowego.
4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję
Konkursową nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Uczestnik który złożył reklamację zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia
listem poleconym, nadanym w terminie 7 dni roboczych od daty jej rozpatrzenia.
6. Decyzje Organizatora w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
7. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Uczestnika
swoich prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 7 Wykluczenia z udziału w Konkursie
1. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursu, w zgodności z postanowieniami
Regulaminu spoczywa na Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa podejmuje

decyzje jednomyślnie. W razie braku jednomyślności decyzję podejmuje Prezesa
Zarządu Organizatora.
§ 8 Postanowienia końcowe
2. Zasady organizacji Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, a w zakresie
właściwości Nagród treści udostępnione na Stronie Konkursowej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w dowolnym
czasie z ważnych przyczyn, jeżeli nie wpłynie to negatywnie na sytuację Uczestnika.
Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na Stronie Konkursowej, co
najmniej na 14 dni przed planowaną zmianą.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie
Konkursowej.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

Regulamin obowiązuje od dnia 28 stycznia 2016 roku.

