REGULAMIN KONKURSU
§1
Postanowienia ogólne
1. Konkurs pn. „Konkurs Kibic z klasą”, zwany dalej „Konkursem” organizowany jest przez PAWO-MEN Sp.
z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Pabianicach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 23/39, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w
Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137641, posiadającą
numer identyfikacji podatkowej NIP: 7311847860, o kapitale zakładowym 8 454 000,00 zł, zwaną dalej
„Organizatorem”.
2. PAWO-MEN Sp. z o.o. Spółka Komandytowa jest administratorem danych osobowych Uczestników
Konkursu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Wszystkie dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie PAWOMEN Sp. z o.o. Spółka Komandytowa pod adresem: 95-200 Pabianice, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 23/39, w
celu przeprowadzenia Konkursu określonego niniejszym Regulaminem.
3. Uczestnikowi Konkursu, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych, służy prawo
wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawienia, a także prawo żądania usunięcia danych
osobowych ze zbioru.
4. Fundatorem nagrody w konkursie jest PAWO-MEN Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w
Pabianicach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 23/39, 95-200 Pabianice.
§2
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, zwanych dalej Uczestnikami, które spełniają
łącznie poniższe warunki:
a) wyrażą zgodę na zamieszczenie swojego zdjęcia, danych osobowych, obejmujących imię
i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania na profilu głównym PAWO na portalu społecznościowym
Facebook, w przypadku wygrania konkursu;
b) wyrażą w formie pisemnej akceptację Regulaminu Konkursu o treści: „Oświadczam, iż zapoznałem się z
Regulaminem Konkursu, organizowanego przez PAWO Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach i akceptuję
postanowienia Regulaminu”;
c) wykonają zadanie konkursowe polegające na zrobieniu zdjęcia przedstawiające kibica z klasą i
wstawieniu go w komentarzu pod zamieszczonym ogłoszeniem o konkursie na profilu głównym PAWO na
portalu społecznościowym Facebook.
2. Zdjęcia należy zamieszczać na profilu salonu PAWO na portalu społecznościowym Facebook pod wpisem
Organizatora z grafiką i informacją o rozpoczęciu Konkursu.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami PAWO Sp. z o.o.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika, w stosunku, do którego powziął on
podejrzenie, że działa on w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie
albo w sposób sprzeczny z prawem.

§3
Czas trwania konkursu
1. Konkurs trwa od 14 maja 2018 do 17 maja 2018 włącznie.
§4
Nagrody i zasady ich przyznania
1. Zwycięzcami Konkursu, spośród Uczestników, którzy spełnili łącznie warunki wskazane w § 2 ust. 1
niniejszego Regulaminu, wyłoni komisja konkursu. Nagrodami w Konkursie jest 10 podwójnych
zaproszeń/biletów na mecz reprezentacji Polski w siatkówce Polska – Kanada, który odbędzie się 19 maja
w Katowickim Spodku.
Każdy ze zwycięzców otrzyma dwa bilety na powyższy mecz.
2. Zwycięzca ma prawo wyłącznie do jednego zaproszenia składającego się z dwóch biletów..
3. Pula nagród w Konkursie jest zamknięta.
4. Nagroda, z chwilą jej przekazania, nie podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30 ust. 1
pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ jednorazowa wartość wygranej nie
przekracza kwoty 760 zł, która zgodnie z treścią przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych stanowi wartość wolną od opodatkowania podatkiem dochodowym w
przypadku wygranych w konkursach.
§5
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 18 maja 2018. Informacja o Zwycięzcy Konkursu, który nabył prawo do
nagrody opisanej w § 4 pkt 2 regulaminu, zawierająca wyłącznie imię i nazwisko, zostanie zamieszczona na
portalu społecznościowym Facebook na głównym profilu PAWO.
2. Po odbiór nagrody należy zgłosić się do salonu mody męskiej PAWO w Katowicach (Galeria Katowicka ul.
3 Maja 30, Katowice) po wcześniejszym ustaleniu z organizatorami (Salon Pawo znajduje się ok.
1500metrów od miejsca w którym odbędzie się mecz, czyli Katowickiego Spodka)
3. Przyznawana Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną, jak i przekazaniu przez
zwycięzcę Konkursu na rzecz osób trzecich przed odbiorem nagrody.

§6
Odpowiedzialność organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po
stronie wyłonionego zwycięzcy.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe uniemożliwiające zwycięzcy
odbiór nagrody.
3. W razie rezygnacji przez zwycięzcę z odbioru nagrody, Organizator nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego
nagrody.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- udział w Konkursie przez osoby nieuprawnione do wzięcia udziału w konkursie,
- problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy
zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w
szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
- udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
§7
Komisja Konkursowa
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa w następującym składzie:
a) Katarzyna Bara – Dyrektor sprzedaży
b) Magdalena Tokarczyk – Manager sklepu internetowego
c) Katarzyna Malec – Specjalista ds. Visual Merchandisingu
2. Do zadań Komisji należy w szczególności:
a) sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie,
b) wyłonienie zwycięzców konkursu na podstawie zamieszczonych zdjęć konkursowych.
c) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
3. Z prac Komisji sporządzany jest pisemny protokół.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
§8
Reklamacje
1. Reklamacje związane z udziałem w Konkursie Uczestnik może składać na piśmie, najpóźniej w terminie
14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu pod adresem: PAWO Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, ul. Gen.
Wł. Sikorskiego 23/39, 95-200 Pabianice, z dopiskiem konkurs pn. „Konkurs Kibic z klasą”.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika Konkursu jak również opis podstaw reklamacji.
3. O zachowaniu terminu przez Uczestnika decyduje data stempla pocztowego.
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania.
5. W razie negatywnego dla Uczestnika rozstrzygnięcia reklamacji o wyniku tego postępowania Uczestnik
zostanie powiadomiony poprzez wysłanie wiadomości email lub telefonicznie.

6. Stanowisko Komisji zajęte po rozpatrzeniu reklamacji będzie ostateczne. Nie wyłącza to prawa
uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
§9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
a) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie (zmiany
publikowane są w taki sam sposób, jak ogłaszany jest regulamin);
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest akcją charytatywną i jako taka nie będzie promowany.
3. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez uczestnika o dotrzymaniu wszelkich
terminów decydować będzie data stempla pocztowego, jeżeli pismo było przesłane pocztą.
4. Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować na adres: PAWO-MEN Sp. z o.o. Spółka
Komandytowa. z siedzibą w Pabianicach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 23/39, 95-200 Pabianice, z dopiskiem
Konkurs dzień dziadka.
5. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Konkursu są dostępne w siedzibie Organizatora, na
stronie internetowej www.pawo.pl.

