REGULAMIN KONKURSU
„Wygraj wejściówki na SIATKARSKĄ LIGĘ NARODÓW:
31 maj 2019 i 02 czerwca 2019”

§1
Postanowienia ogólne
1. Konkurs pn. „Wygraj wejściówki na SIATKARSKĄ LIGĘ NARODÓW: 31 maj 2019 i 02 czerwca
2019”, zwany dalej „Konkursem” organizowany jest przez PAWO-MEN spółką z ograniczoną

odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Generała
W. Sikorskiego 23/39, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział KRS pod nr w rejestrze przedsiębiorców KRS 0000654322, posługującą się nr
NIP 7311847860, zwaną dalej „Organizatorem”.
2. PAWO Sp. z o.o. Sp.k. 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 PAWO Sp.
z o.o. Sp.k. 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 Sp. z o.o. Sp.k. 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 oraz swoich danych osobowych, obejmujących
imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania na profilu głównym PAWO na portalu
społecznościowym Facebook, pod postem konkursowym;
b) wykonają zadanie konkursowe polegające na wstawieniu swojego zdjęcia pokazującego „Jak
kibicujesz naszej reprezentacji z dopiskiem „ALEJA GWIAZD & PAWO + data meczu (należy
wskazać termin 31 maj 2019 lub 02 czerwca 2019)”. Mile widziane będzie udostępnienie postu
konkursowego oraz polubienie profilu facebookowego PAWO.
2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz.
3. 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 27.05.2019 r. od godz. 16:00 do 28 maj 2019 r. godz. 23:59

§4
Nagrody i zasady ich przyznania
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni, spośród Uczestników, którzy spełnili łącznie warunki
wskazane w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Łącznie 5 (pięciu) zwycięzców zostanie wyłonionych
spośród zgłoszeń pod postem konkursowym. Aby wygrać należy do 28 maja do godz.: 23:59
włącznie, zamieścić pod postem konkursowym swoje zdjęcie – pokazujące „Jak kibicujesz
polskiej reprezentacji z dopiskiem „ „ALEJA GWIAZD & PAWO (data meczu)”.
2. Zwycięzcę Konkursu, spośród Uczestników, którzy spełnili łącznie warunki wskazane w § 2 ust. 1 i
2 niniejszego Regulaminu, wyłania Komisja Konkursowa. Zwycięzcą zostaje osoba, która najlepiej
wykona zadanie konkursowe opisane w § 2 ust. 1 lit. b, tj. zamieści zdjęcie z dopiskiem + datą, który
zostanie najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową.
3. Nad prawidłowością konkursu będzie czuwać komisja konkursowa.
4. Nagrodą w Konkursie są bilety na mecze Siatkarskiej Ligi Narodów. Łącznie 5 (pięć) zestawów po 2
(dwa) bilety na 2 (mecze) dziennie.
a. Trzech Zwycięzców otrzyma po 2 (dwa) bilety na 2 (dwa) mecze Siatkarskiej Ligi
Narodów w dniu 31 maj 2019. Pierwszy mecz godzina 17:30 USA vs Brazylia, drugi mecz
godzina 20:30 Polska vs Australia. Miejsce Hala Spodek – Katowice .
b. Dwóch Zwycięzców otrzyma po 2 (dwa) bilety na 2 (dwa) mecze Siatkarskiej Ligi
Narodów w dniu 02 czerwca 2019. Pierwszy mecz godzina 14:00 USA vs Australia, drugi
mecz godzina 17:00 Polska vs Brazylia.
5. Każdy zwycięzca ma prawo do jednej nagrody, którym jest zestaw dwóch biletów na mecze w
wybranym dniu (data wskazana w komentarzu do załączonego zdjęcia „ALEJA GWIAZD & PAWO
(data)”.
6. Pula nagród w Konkursie jest zamknięta.
7. 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.

2.
3.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 29 maja 2019 Informacja o Zwycięzcy Konkursu, który nabył
prawo do nagrody opisanej w § 4 pkt 4 regulaminu, zawierająca wyłącznie imię i nazwisko zostanie
zamieszczona na głównym portalu społecznościowym Facebook profilu marki PAWO.
Nagroda zostanie wręczona w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
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.
 odwołanie meczu przez organizatora lub z powodu jakichkolwiek innych przyczyn
losowych uniemożliwiających odbycie się imprezy Siatkarskiej Ligi Narodów.
§7
Komisja Konkursowa
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa w następującym
składzie:
a) Alicja Sikorska
b) Katarzyna Bara
2. Do zadań Komisji należy w szczególności:
a) sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie,
b) wyłonienie zwycięzcy konkursu ,
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. Sp.k. z siedzibą w
Pabianicach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 23/39, 95-200 Pabianice, z dopiskiem konkurs pn. „Wygraj
wejściówki na SIATKARSKĄ LIGĘ NARODÓW: 31 maj 2019 i 02 czerwca 2019”.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz PESEL 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 Sp. z o.o. Sp.k. z
siedzibą w Pabianicach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 23/39, 95-200 Pabianice, z dopiskiem Konkurs pn.
„Wygraj wejściówki na SIATKARSKĄ LIGĘ NARODÓW: 31 maj 2019 i 02 czerwca 2019”.
Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Konkursu są dostępne w siedzibie Organizatora,
na stronie internetowej www.pawo.pl.

