REGULAMIN KONKURSU „PRZEDŚWIĄTECZNY KONKURS Z MIŁOŚCI DO RADOŚCI”
I. Postanowienia ogólne
Organizatorem Konkursu „PRZEDŚWIĄTECZNY KONKURS Z MIŁOŚCI DO RADOŚCI”, zwanej
dalej [Konkurs] jest: Wawel Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie, adres: ul. W. Warneńczyka
14, 30-520 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014525,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 676-007-68-68, REGON: 350035154, Kapitał
zakładowy i wpłacony wynosi: 7 498 775,00 zł, zwana dalej [Wawel SA].
W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi być Uczestnikiem Programu “Z Miłości do
Radości”, zwanego dalej [Program], zgodnie z Regulaminem Programu „Z Miłości do Radości”.
Regulamin Programu “Z Miłości do Radości” stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
II. Obszar i czas trwania konkursu
Konkurs zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w okresie od dnia 1
grudnia 2016 roku do dnia 18 grudnia 2016 roku.
III. Warunki uczestnictwa
W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy Uczestnicy Programu, którzy zgłosili swój udział w
Programie od 18.04.2016 roku zgodnie z Regulaminem Programu „Z Miłości do Radości”.
11, słownie: jedenastu Uczestników, którzy w czasie trwania Konkursu tj. w okresie od dnia
1 grudnia 2016 roku do dnia 18 grudnia 2016 roku zbiorą największą liczbę punktów w
Programie, zgodnie z Regulaminem Programu “Z Miłości do Radości”, dostępnym na stronie
www.zmiloscidoradosci otrzymają Nagrody opisane w rozdziale IV niniejszego Regulaminu.
Konkursem objęte są wyłącznie punkty z kodów i paragonów zarejestrowanych w czasie
trwania Konkursy tj. od 01.12.2016 r. do 18.12.2016 r.
IV. Nagrody
1. Organizator przewidział w Konkursie następujące nagrody:
a) 1, słownie: jedna nagroda – 1 voucher uprawniający do noclegu w pokoju dwuosobowym w
hotelu w Krakowie o wartości 700,00 zł brutto (słownie: siedemset złotych), wraz z dodatkową
nagrodą pieniężną w wysokości 78,00 zł (siedemdziesiąt osiem złotych). Termin wykorzystania
voucheru zostanie indywidualnie ustalony ze zwycięzcą w terminie do 31 stycznia 2017 roku,
b) 10, słownie: dziesięć nagród – kosze ze słodyczami firmy Wawel SA o wartości 150,00 zł brutto
każdy (słownie: sto pięćdziesiąt złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 17,00
zł (siedemnaście złotych).
2. Uczestnikom nie przysługuje prawo do żądania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian
za nagrodę, ani zamiany na inną nagrodę.
3. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osobę trzecią.
4. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
V. Zasady przyznawania nagród
1. Każdy ze zwycięzców zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem e-maila.
2. Organizator podejmie łącznie maksymalnie 3 próby skontaktowania się ze zwycięzcą drogą emaila. Jeśli zwycięzca nie poda danych do wysyłki – Organizator przyjmie, że zwycięzca
zrezygnował z przysługującej mu nagrody.
3. Nagrody, z których zrezygnują zwycięzcy nie będą przyznawane kolejnym uczestnikom.
4. Na podstawie art. 30 ust.1 pkt. 2. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2012.361 t.j. z późn. zm.) od uzyskanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i
zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową pobiera się zryczałtowany
podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.
5.Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w rozdziale IV punkt 1 a) i b) powyżej, nie
zostanie wydana do rąk Uczestnika, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona
na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik
biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.
6. Wszystkie nagrody w konkursie zostaną dostarczone przez kuriera na koszt Organizatora.
VI. Odpowiedzialność Organizatora i reklamacje
1. Ewentualne zastrzeżenia, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres

Organizatora w terminie do 31.01.2017 r.
2. Pisemne zastrzeżenia powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również dokładny
opis i wskazanie przyczyny ewentualnych nieprawidłowości.
3. Zgłoszone zastrzeżenia rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia ich
doręczenia.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony pismem wysłanym w terminie 7 dni
od daty rozpatrzenia zastrzeżenia. Decyzja Organizatora w przedmiocie zgłoszonego
zastrzeżenia jest ostateczna i wiążąca, a ewentualnych roszczeń uczestnik może dochodzić na
drodze sądowej.
VII.Postanowienia końcowe
1. Wszelka korespondencja związana z niniejszym Konkursem winna być kierowana na adres
Organizatora lub adres e-mail: info@zmiloscidoradosci.pl
2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.zmiloscidoradosci.pl

