REGULAMIN KONKURSU LOSOWANIA NAGRODY
§1 ZASADY OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu (zwany dalej Konkursem) jest Centrum Turystyki Oskar, ul.
Plac Wolności 2/4c, 61-738 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000170322, NIP: 7781443806, REGON: 300501649, o kapitale zakładowym w
wysokości 50.000,00 zł, (zwany dalej Organizatorem).
2. Nagrody w konkursie zapewnia Organizator.
3. Uczestnikiem (zwany dalej “Uczestnikiem”) jest osoba, która wzięła udział w konkursie.
§2 REGULAMIN
1. Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem), określa zasady i warunki
uczestnictwa w niniejszym Konkursie.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest uprzednie zapoznanie się przez Uczestnika z
treścią Regulaminu oraz jego akceptacja oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany
postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie na
stronach serwisu zmienionego, jednolitego tekstu Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania Konkursu bez podania przyczyny.
Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom
Konkursu na portalu facebook przy wydarzeniu „Sportowe Powitanie Wiosny- OSKAR” oraz
w siedzibie Organizatora.
§3 CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs ma charakter lokalny i odbywa się od dnia 25.03.2017 r. podczas trwania
imprezy „Sportowe Powitanie Wiosny”, od godziny 11:00 do godziny 13:59. O czasie
Zgłoszenia decyduje chwila wrzucenia zgłoszenia do urny.
2. W konkursie wygrywa 1 osoba, podwójne zaproszenie na wyjazd do Heide Parku w
terminie wybranym przez siebie w ciągu 30 dni od momentu ogłoszenia jako zwycięzcy.
Osoba wygrana/wylosowana zostanie o godzinie 14, 25.03.2017 r.
3. Okres Konkursu nie obejmuje wydania nagród i procedury reklamacyjnej.
§4 WARUNKI UDZIAŁU
1. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.
2. Uczestnikiem Konkursu musi być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wieku
uczestników Konkursu i w razie stwierdzenia niepełnoletności lub trudności z
uzyskaniem informacji potwierdzającej wiek, Organizator wykluczy uczestnika z
Konkursu.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest uprzednie zapoznanie się przez Uczestnika z
treścią Regulaminu oraz jego akceptacja oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
4. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.
5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika jest dokonanie zgłoszenia
do udziału w Konkursie (dalej „Zgłoszenie") poprzez: prawidłowe wypełnienie i
formularza znajdującego się na stoisku Centrum Turystyki OSKAR oraz wrzucenie go
osobiście do urny znajdującej się na tymże stoisku.

6. Prawidłowe wypełnianie Formularza przez Uczestnika polega na: podaniu swoich
danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, tj. imię i nazwisko,
numer telefonu komórkowego adres e-mail oraz zaakceptowaniu Regulaminu
Konkursu poprzez odznaczenie właściwego miejsca w Formularzu, wyrażeniu zgody
na przetwarzanie podanych danych osobowych poprzez odznaczenie właściwego
miejsca w Formularzu.
§5 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Organizator przeprowadza Konkurs podczas trwania wydarzenia „Sportowe Powitanie
Wiosny”, której jest współorganizatorem wraz z Placówki Kulturalne Osiedla Rusa.
2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien:
a. wypełnić osobiście formularz podczas trwania wydarzenia, uzupełniając go o
dane osobowe takie jak:
3. imię i nazwisko,
4. numer telefonu kontaktowego,
5. adres e-mail,
4. Jeden Uczestnik może wypełnić zgłoszenie jeden raz.
5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu.
6. Zwycięzcy zostaną wyłonieni dnia 25.03.2017 r., oraz tego dnia poinformowani
poprzez trzykrotne wyczytanie danych osobowych zwycięzcy na scenie o godzinie
14stej.
7. W przypadku niemożliwości odbioru nagrody osobiście przez zwycięzcę po
trzykrotnym wyczytaniu nazwiska, nagroda przepada, a losowanie trwa dalej aż do
momentu wyłonienia zwycięzcy obecnego podczas losowania. Nie mniej jednak
podczas losowania pod uwagę brane będą tylko zgłoszenia wypełnione w sposób
prawidłowy, uzupełnione prawdziwymi danymi (imię i nazwisko, numer telefonu
kontaktowego oraz adres e-mail, a także z oznaczoną zgodą na przetwarzanie danych,
zgodą marketingową, a także z zaakceptowanym regulaminem Konkursu).
8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę
pieniężną, ani na inną nagrodę, ani przeniesienie praw do nagrody na inną osobę.
9. Zwycięzcy Konkursu są̨ zobowiązani do zapłaty 10% podatku dochodowego od osób
fizycznych od wygranych Nagród.
10. Wpłacenie należnego podatku na konto wskazane przez Organizatora jest
warunkiem koniecznym do otrzymania Nagrody.
§6 NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie jest:
Wycieczka dla dwóch osób do Heide Park Resort.

2. Każdy uczestnik może zdobyć tylko jedną nagrodę.
3. Komisja Konkursowa poprzez losowanie wyłoni jednego zwycięzcę.
4. Szczegóły imprezy (zwanej Nagrodą):
Wycieczka dla 2 osób do Heide Park Resort obejmuje:
przejazd autokarem klasy LUX (klimatyzacja, WC, barek),
ubezpieczenie KL, NNW,
opiekę pilota,
koszty programowe (bilety wstępu do Heide Park Resort - o wartości 25 €/os.).
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny*.

5. Uwagi: wyżywienie we własnym zakresie.
*Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. W związku z powołaniem do życia w dniu
26.11.2016 Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego każdy klient Biura Podróży
Oskar zobowiązany jest do zapłaty kwoty w wysokości 10 zł/os. przy każdorazowej
rezerwacji imprezy turystycznej (obowiązuje od dnia 26.11.2016). Kwota przeznaczona
na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zostanie automatycznie doliczona do wartości
rezerwacji (w momencie jej dokonania). Wyjątkiem są imprezy turystyczne odbywające
się w krajach posiadających granicę z Rzeczpospolitą Polską. Składka nie jest
przychodem biura.

6. Zwycięzca musi dokonać wyboru terminu wyjazdu do 20.04.2017. Potwierdzeniem
dokonania wyboru jest podpisanie z Organizatorem Umowy Uczestnictwa oraz
Warunków Uczestnictwa w imprezie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w przypadku, gdy z
przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.
8. Zwycięzca Konkursu ma obowiązek podać Organizatorowi swoje (oraz drugiego
uczestnika) imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego oraz numer PESEL, a
także wszelkie inne dane niezbędne Organizatorowi w celu wykonania obowiązków
określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
9. Zwycięzca Konkursu, który otrzymał prawo do Nagrody zostanie poinformowany przez
Organizatora osobiście, podczas trwania losowania. Odbiór Nagrody zostanie
udokumentowany protokołem podpisanym przez Organizatora i Zwycięzcę Konkursu
od
razu.
§7 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem
Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
 nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
 zamieszczają w treści nieobyczajne lub naruszające prawa osób trzecich, stosujące
wulgaryzmy, używające treści obrażające mniejszości narodowe, seksualne i przekonania
religijne, seksistowskie i nieobyczajne.
2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie,
Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem poprzez wskazane przez niego
sposoby komunikacji (np. prowadzić korespondencję mailową); podczas takiego
kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji
dotyczących jego udziału w Konkursie.

§8 PRZETWARZANIE I ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Oskar Sp. z o.o. z
siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Plac Wolności 2 lok. 4C, 61-738 Poznań, które
będzie zbierać na zasadzie dobrowolności oraz przetwarzać dane osobowe na
zasadach oraz w celach zgodnych z udzielonymi przez Uczestnika zgodami w postaci:
 akceptacji Polityki Prywatności dostępnej na Stronie Konkursu.
 oraz zgód potwierdzonych za pomocą zaznaczenia odpowiednich pól w na stronie
Konkursu.
2. Dane osobowe będą przetwarzane doraźnie i w celach związanych przedmiotowo z
przeprowadzeniem Konkursu, a także przetwarzane w celach marketingowych oraz
przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną.

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich
poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
5. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące dane
osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, telefon kontaktowy. Natomiast do przekazania
nagrody także numer dowodu osobistego oraz numer PESEL.
6. Administrator, o którym mowa w ust. 1 przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002
r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych
oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez
Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie,
otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
7. W przypadku wygrania konkursu publikowane będzie imię oraz zdjęcie laureata.
§9 REKLAMACJE
1. Reklamacje dot. Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty ogłoszenia
wyników, na adres: biuro@oskar.com.pl.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia
reklamacji Organizatorowi.
3. Uczestnicy Konkursu składający reklamację, zostaną powiadomieni o sposobie jej
rozwiązania w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję. Decyzja
Komisji jest ostateczna.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są
postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stoisku
Organizatora oraz na wydarzeniu.
3. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
4. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z organizatorem
pod adresem e-mail: biuro@oskar.com.pl
5. Uczestnik, poprzez udział w Konkursie, akceptuje niniejszy Regulamin.

