Regulamin Konkursu „Taśmomaniacy”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Taśmomaniacy”,
zwany dalej „Konkursem”. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie
właściwe przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia
19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom
zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Organizatorem Konkursu jest MEDIA PAKIET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Białymstoku przy ul. Nowosielskiej 50, 15-617 Białystok, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000417352, NIP: 5423224778; REGON:
200689219 (zwana dalej „Organizatorem”).
4. Konkurs organizowany jest na zlecenie 3M Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Kajetanach, al.
Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn („3M”)..
5. Konkurs prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem serwisu „Elektryka prąd nie tyka” pod
adresem: http://elektrykapradnietyka.com/, której administratorem jest Organizator – Media
Pakiet Sp. z o.o. Regulamin korzystania z serwisu „Elektryka prąd nie tyka” dostępny jest pod
adresem: http://elektrykapradnietyka.com/regulamin/
6. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem: http://elektrykapradnietyka.com/RegulaminTasmoManiacy.pdf
§ 2 Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej pracujące w branży elektrycznej i elektroenergetycznej:
elektroinstalatorzy, pracownicy i właściciele firm wykonawczych, zakładów energetycznych,
hurtowni elektrotechnicznych i biur projektowych, które prześlą zgłoszenie (zgodnie z
warunkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie) i spełnią pozostałe warunki wskazane w
niniejszym Regulaminie.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm
współpracujących w ramach Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie
najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i
rodzeństwo). Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje
wyłącznie Organizatorowi.

§ 3 Rejestracja
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest uprzednia skuteczna rejestracja Uczestnika w serwisie
www.elektrykapradnietyka.com, która oznacza założenie nowego konta użytkownika lub
zalogowanie się do istniejącego konta w serwisie http://elektrykapradnietyka.com/
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych w procesie rejestracji.

§ 4 Zasady Konkursu
1. Konkurs trwa od dnia 23 maja 2018 r. do dnia 19 sierpnia 2018 r. do godz. 23:59 (dalej: „Okres
Trwania Konkursu”) i jest podzielony na następujące etapy:
a) Etap I, na który składa się:
(i)

rejestracja Uczestników (zgodnie z § 3 powyżej) i przesyłanie przez nich
zgłoszeń do Konkursu zawierających odpowiedzi na pytanie: „W jaki sposób
wykorzystujesz taśmy lub złączki w swojej pracy?” („Zgłoszenia konkursowe”) od 23 maja do 27 czerwca 2018 r.

(ii)

Weryfikacja danych i Zgłoszeń konkursowych – do 28 maja 2018 r.;

(iii)

Realizacja wysyłki zestawów taśm 3M (wskazanych w § 6 pkt 1) do
wygrywających Uczestników – w dniach od 29 czerwca do 6 lipca 2018 r.;

b) Etap II, na który składa się:
(i)

Zamieszczanie w serwisie http://elektrykapradnietyka.com/ przez Uczestników
nagrodzonych w I Etapie, zdjęć przedstawiających wykorzystanie otrzymanych
taśm 3M („Zdjęcia”) – od 29 maja do 19 sierpnia 2018;

(ii)

Wyłonienie zwycięzców Konkursu – autorów najlepszych Zdjęć i przyznanie im
nagród w finale Konkursu – 20 sierpnia 2018 r.

2. Z chwilą skutecznej rejestracji i przesłania Zgłoszenia konkursowego, o których mowa w ust. 12
pkt a) powyżej, osoba zgłaszająca staje się Uczestnikiem.
3. Poprzez rejestrację i przesłanie Zgłoszenia konkursowego, o których mowa w ust. 12 pkt a)
powyżej, Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.
4. Uczestnik powinien być jedynym autorem Zgłoszenia konkursowego oraz Zdjęcia.
5. Zgłoszenie konkursowe oraz Zdjęcie zgłoszone lub odpowiednio, zamieszczone przez
Uczestnika nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz praw
z zakresu własności intelektualnej. Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji
Zgłoszenia konkursowego lub Zdjęcia na każdym etapie, w razie uzyskania przez Organizatora
informacji o możliwym naruszeniu przez Uczestnika praw osób trzecich.
6.

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że wypowiedź zawarta w Zgłoszeniu
konkursowym jest przejawem jego osobistej twórczości i nie była dotychczas nigdzie
publikowana.

7. Uczestnik Konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenia jakichkolwiek
praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych) w przypadku, gdy dla
celów lub w związku z niniejszym Konkursem naruszył prawa osób trzecich.

§ 5 Wyłonienie zwycięzców
1. Spośród wszystkich Uczestników, w Etapie I, Komisja Konkursowa wyłoni 2000 Uczestników
będących autorami najciekawszych, w ocenie Komisji Konkursowej, wypowiedzi zawartych w
Zgłoszeniach konkursowych, z których każdy otrzyma nagrodę w postaci zestawu taśm 3M
(zgodnie z opisem wskazanym w §6 ust. 1 poniżej).

2. Spośród Uczestników nagrodzonych w Etapie I, którzy zamieścili w serwisie
http://elektrykapradnietyka.com/ Zdjęcie/Zdjęcia w Etapie II, Komisja Konkursowa wyłoni trzech
Zwycięzców Konkursu, z których każdy otrzyma Nagrodę główną (wskazaną w § 6 ust. 2
poniżej) na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2018 r. biorąc pod uwagę jakość, pomysłowość,
kreatywność Zdjęć. Ponadto, biorąc pod uwagę te same kryteria, w tym samym dniu, Komisja
Konkursowa przyzna 15 nagród dodatkowych piętnastu Uczestnikom II Etapu.
3. Informacja o wygranych zostanie ogłoszona na stronie internetowej elektrykapradnietyka.com
oraz przesłana pocztą elektroniczną na adres nagrodzonego Uczestnika, podany podczas
rejestracji w Konkursie.
4. Wyłonienie zwycięzców i wysyłka nagród odbędą się zgodnie z postanowieniami niniejszego § 5
oraz § 4 ust. 1 powyżej.

§ 6 Nagrody
1. W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody:
a. 3 nagrody główne w postaci Zestawu Makita CLX201X Zestaw wkrętarka + Klucz
udarowy + wyrzynarka Makita JV101DZ o wartości 869 zł każda oraz premii
pieniężnej w wysokości 11,11% wartości Nagrody głównej,
b. 15 zestawów produktów 3M, składających się z okularów ochronnych 3M Solus,
Płynu do usuwania rys z karoserii 3M oraz ściereczki z mikrofibry 3M o wartości
135 PLN każdy,
c. 2000 zestawów 3M składających się z produktów: Scotch® Super 33+, 3M
Scotchlok 314, 3M Scotchlok 558, 3M Scotchlok 972, 3M Scotchlok O/B+ o
wartości 50 PLN każdy.
Nagrody zostały ufundowane przez 3M.
2. Nagrody z etapu drugiego zostaną wysłane na koszt Organizatora na adres wskazany przez
zwycięzców Konkursu w terminie do 30 dni od dnia powiadomienia nagrodzonego Uczestnika o
wygranej.
3. W przypadku nieodebrania Nagrody lub braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem po
upływie 7 dni Organizator ma prawo nagrodzić innego Uczestnika, wybranego przez Komisję
Konkursową z zastosowaniem kryteriów, o których mowa w § 5 ust. 1 powyżej.
4. Nagroda główna zostanie wydana zwycięskiemu Uczestnikowi zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa podatkowego. W dniu odbioru Nagrody głównej Organizator zobowiązany jest
pobrać od nagrodzonego Uczestnika i odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego 10%
podatek od Nagrody głównej o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991
roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307
ze zm.). Nagrodzony wyraża zgodę na dokonanie kompensaty kwoty premii pieniężnej z kwotą
podatku od Nagrody głównej.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest 3M Poland Sp. z o.o. w Kajetanach. 3M,
jako administrator danych w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników na potrzeby

realizacji Konkursu, w tym umożliwienia uczestnictwa w Konkursie zgodnie z przedstawionymi
w Regulaminie warunkami udziału, przekazania nagród, w celach podatkowych, a także
rozpatrywania ewentualnych reklamacji, jak również, po wyrażeniu dobrowolnej zgody w tym
zakresie – dla celów marketingowych, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych
osobowych. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
2. Reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail:
kontakt@elektrykapradnietyka.com, w tej samej formie zostanie udzielona odpowiedź na
reklamację.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty wpłynięcia. Reklamacje rozpatruje 3osobowa komisja powołana przez Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie
rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej rozpatrzenia, pocztą elektroniczną na adres
wskazany w procesie rejestracji Uczestnika (zgodnie z postanowieniami § 3 powyżej).
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.

