REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ BILETY NA MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE RĘCZNEJ MĘŻCZYZN 2016”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin Konkursu pod nazwą: „Wygraj bilety na Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn
2016” (zwany dalej „Konkursem") jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizatorem Konkursu jest: INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie (32-060 Liszki), Cholerzyn 382
zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000216182, posiadającą numer NIP: 676-001-65-53, REGON
003900187, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 1.393.333,40 zł.
3. Regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu,
reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki
Uczestników Konkursu.
4. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone Regulaminem.
5. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące będą także komunikaty i informacje
w sprawie Konkursu, pochodzące od Organizatora.
6. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od
9.00 do 17.00 oraz w sklepach INTERSPORT i na stronie konkursowej www.intersport.pl. Treść wszelkich
komunikatów, informacji w sprawie Konkursu podawana będzie do wiadomości uczestników Konkursu przez
zamieszczenie na stronie internetowej www.intersport.pl (zwanej dalej „Stroną konkursową”). Wszelka
korespondencja w sprawie Konkursu będzie prowadzona za pośrednictwem tej Strony konkursowej oraz poczty
e-mail.
7. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator. Osoba
zgłaszająca się do konkursu wyraża jednocześnie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora w myśl ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn zm.). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu będzie
Organizator. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia
konkursu. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo
wglądu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania lub usuwania.
II. OBSZAR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17.12.2015 – 06.01.2016 r.
2. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, która zarejestrowała się
w programie lojalnościowym INTERSPORT zwanym obecnie pod nazwą „eKARTA INTERSPORT”. Z udziału w
Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, ich powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia, krewni
w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia.
3. Osoby fizyczne, które spełnią wskazane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Konkursie oraz zgłoszą swój
udział w Konkursie poprzez zarejestrowanie się na Stronie Konkursowej, zwane będą w dalszej części
Regulaminu "Uczestnikami".
III. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zadanie konkursowe polega na dokończeniu zdania:
„Kibicuję polskim szczypiornistom, bo……………” zamieszczonego na stronie internetowej www.intersport.pl
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach 17.12. 2015 – 06.01.2016 r.:
a) wypełnić kompletnie, prawidłowo i zgodnie z prawdą najpóźniej do dnia 06.01.2016 r. formularz konkursowy
dostępny na stronie www.intersport.pl

b) dokończyć zdanie „Kibicuję polskim szczypiornistom, bo………….”
IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE
1. Laureatem konkursu może zostać Uczestnik konkursu, który spełnił wszystkie poniższe kryteria:
a) Dokończył zdanie ; „Kibicuję polskim szczypiornistom, bo………….”
b) Wysłał zgłoszenie konkursowe w terminie do 06.01.2016 r.;
c) Jest zarejestrowany w programie lojalnościowym INTERSPORT zwanym obecnie pod nazwą „eKARTA
INTERSPORT”.
2. Rozstrzygnięcie konkursu, wybór najciekawszego zdania, nastąpi do dnia 08.01.2016r. Komisja Konkursowa
złożona z 3 przedstawicieli INTERSPORT dokona wyboru 30 zwycięzców. W ramach nagrody przyznane zostaną
bilety z puli biletów na mecze w fazie wstępnej , w fazie zasadniczej i w fazie finałowej . Skład personalny oraz
ilość osób wchodzących w skład Komisji Konkursowej może ulec zmianie w tracie trwania konkursu. Decyzje
Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Członkowie Komisji Konkursowej są
uprawnieni do samodzielnej, niezależnej oceny projektów.
3. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac konkursowych wg następujących kryteriów:
a/ kreatywność
b/ wartość marketingowa
4. Pula nagród w Konkursie obejmuje:
30 podwójnych biletów – łącznie 60 biletów według rozkładu podanego poniżej:

5. Wynik konkursu zostanie publicznie ogłoszony przez Organizatora w dniu 08.01.2016 r. na stronie
konkursowej. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o zwycięstwie w Konkursie pocztą elektroniczną oraz
poprzez SMS, na wskazany w rejestracji adres e-mail i numer telefonu komórkowego.
6. Zwycięzca Konkursu odbierze nagrodę osobiście w jednym ze wskazanych przez siebie salonów
INTERSPORT w dniu ustalonym z przedstawicielem Organizatora. Nagrody zostaną wydane
Laureatom Konkursu po okazaniu przez nich dowodu tożsamości. Odmowa okazania
dowodu osobistego oznacza rezygnację z nagrody.
7. Jeżeli Laureat nie zgłosi się po odbiór nagrody w czasie ustalonym z przedstawicielem Organizatora,
traci prawo do uzyskania nagrody.
8. Odbiór Nagrody przez nagrodzonych Uczestników odbywać się będzie na podstawie protokołu odbioru
nagrody, zwanego dalej „Protokołem”. Nagrodzony Uczestnik Konkursu potwierdza odbiór nagrody
składając swój podpis na Protokole.
9. W Konkursie ten sam Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę –2 bilety .
10. Nagrody mają charakter rzeczowy, a Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia ich
szczególnych właściwości, jak również zamiany nagrody na inną rzecz ani ekwiwalent pieniężny.
Wybór konkretnego egzemplarza nagrody zależy od Organizatora. Nagrody nie są przenoszalne.
Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród na nagrody tożsame wartościowo.
11. Organizatora oświadcza, że Nagrody zostaną wydane Laureatom Konkursu z
zachowaniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
V. REKLAMACJE
1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, muszą być sporządzone na piśmie i złożone
osobiście lub przesyłane listem poleconym lub przesyłką kurierską, w terminie 2 dni od dnia
zakończenia Konkursu na adres siedziby Organizatora.
2. Każda reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację;
b) dokładny adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację i numer telefonu;
c) dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, która jest jednocześnie Komisją
Reklamacyjną.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w ciągu 5 dni roboczych od daty
otrzymania reklamacji. Uczestnik, który złożył reklamację zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu
najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie,
stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu.
2. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje
żadne dodatkowe wynagrodzenie.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
4. W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa
polskiego.
5. Dokumenty związane z przeprowadzeniem Konkursu przechowywane będą przez Organizatora
Konkursu przez okres 1 roku od daty wyłonienia Laureata i zwycięzców.

