Regulamin Konkursu
„Konkurs Vernon”
I.

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki
uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Konkurs Vernon” (zwanym dalej „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest z siedzibą w ,
przy ul. , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr NIP 763 000 01 69
(zwana dalej „Organizator”).PH VERNON Jerzy Stanisz ul. Polna 5 Kuźnica
Czarnkowska
3. Warunkiem udziału w konkursie jest zakup wymazywalnego pióra kulkowego
Frixion Ball w P.H. Vernon i zachowanie paragonu oraz stworzenie hasła
reklamowego dla sklepu P.H. Vernon i przesłanie go na adres mailowy
konkurs-vernon@wp.pl w okresie od 2 maja 2016 r. do 14 sierpnia 2016 r.
(zwanymi dalej „Warunki konkursu”).
4. Konkurs przeprowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej.
5. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
6. Udział w Konkursie jest technicznie możliwy za pośrednictwem komputera,
laptopa, smartfonu lub tabletu z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną, aktywną
skrzynką mailową (zwanym dalej „skrzynka mailowa”).

II.

Czas trwania Konkursu

1.Konkurs trwa w okresie od dnia 2 maja 2016 r. do 14 sierpnia 2016 r. (zwanym
dalej „Okres Konkursu”).
1. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnik”) może być:
a) pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
b) osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wieku od 16
lat, która uzyskała zgodę rodzica lub innego prawnego opiekuna (zwanego dalej
„Przedstawicielem Ustawowym”) na uczestnictwo w Konkursie,
2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy
Organizatora, Koordynatora, P.H. VERNON i innych firm współpracujących w
ramach niniejszego Konkursu oraz członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni,
małżonkowie, rodzeństwo).

2. Nagrody
1. Nagrody w Konkursie ufundował Organizator.
2. Zostaną przyznane następujące nagrody (zwane dalej „Nagrody”):
a) za zajęcie 1 miejsca nagroda daje możliwość wykupu wycieczki turystycznej dla
jednej osoby na Wyspy Kanaryjskie Fuerteventura za 10 zł brutto (zwana dalej
„Nagroda Główna za I miejsce”). Wartość nagrody 10 zł
b) za zajęcie 2 miejsca nagroda w postaci
Galanteria tekstylna i szkolna wartości 200 zł
(zwana dalej „Nagroda Główna za zajęcie II miejsca”).
c) za zajęcie 3 miejsca nagroda w postaci
Galanteria tekstylna i szkolna wartości 150 zł
(zwana dalej „Nagroda Główna za zajęcie III miejsca”).
d) za zajęcie miejsca od 4 do 5 nagroda w postaci
Galanteria tekstylna i szkolna wartości 100 zł
(zwana dalej „Nagroda dodatkowa I stopnia”),
d) za zajęcie miejsca od 6 do 30 nagroda w postaci drobnych upominków .
(zwana dalej „Nagroda dodatkowa II stopnia”),
Łącznie w Okresie Konkursu zostanie przyznanych trzydzieści (30) Nagród.
3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.
4. Jeden Uczestnik może otrzymać w Okresie Konkursu więcej niż jedną Nagrodę .
5. W przypadku gdy jednorazowa wartość Nagrody przekracza 760,-zł., przychód
uzyskany z tytułu jej otrzymania w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu
ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości Nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
6. Do nagrody, której jednorazowa wartość przekracza 760,-zł. przypisane jest
dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 11,11 % wartości Nagrody w
zaokrągleniu do pełnych złotych (zwane dalej „Świadczenie Dodatkowe”).
7. Płatnikiem podatku wymienionego w ust. 5 powyżej jest Organizator. Wydanie
Nagrody nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od zwycięzcy. Organizator
ma prawo potrącić kwotę należnego podatku zryczałtowanego z kwoty Świadczenia
Dodatkowego, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

3. Zasady i przebieg Konkursu
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z tekstem Regulaminu
Konkursu dostępnym na www.phvernon.com.
2. Zadaniem Uczestników jest dokonanie zakupu w P.H. Vernon produktu marki
Pilot, Frixion Ball i zachowanie dowodu dokonania zakupu (paragonu lub faktury), a
następnie wysłanie maila z wymyślonym hasłem reklamowym sklepu P.H. Vernon,
na adres mailowy konkurs-vernon@wp.pl.
3. Odpowiedź na pytanie konkursowe nie może przekroczyć 150 znaków i zawierać
treści obraźliwych lub wulgarnych. Powinna być udzielona w oparciu o autorski
pomysł i niewzorowana na ogólnie dostępnych treściach – nie może być kopią już
istniejącego utworu.
4. Jeden (1) dowód Zakupu (paragon lub faktura) uprawnia Uczestnika do zgłoszenia
jednej (1) Odpowiedzi do Konkursu.
5. Uczestnik oświadcza, że dodane przez niego Odpowiedzi nie naruszają praw osób
trzecich i że bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia
będzie rościć do nich prawa.
4. Komisja konkursowa
1. Nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu czuwa
powołana przez Organizatora komisja konkursowa (zwana dalej „Komisją
Konkursową”).
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
a) opracowanie listy zwycięzców,
b) udział w postępowaniu reklamacyjnym.
5. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa dokona oceny propozycji i
wybierze 30, które nagrodzi. Komisja Konkursowa przy wyborze najlepszych
Odpowiedzi będzie brała pod uwagę oryginalność i kreatywność Odpowiedzi, przy
czym wybór Komisji Konkursowej będzie swobodnym podjęciem decyzji przez jej
członków w zakresie dozwolonym przez prawo.
2. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.phvernon.com w terminie do 7 dni
po zakończeniu Konkursu.
3. Na Liście Zwycięzców będzie umieszczony adres e-mail Uczestnika, który
zwyciężył

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu prawa do Nagrody w
terminie do 3 dni po opublikowaniu Rankingu poprzez wiadomość przesłaną na
adres e-mail, z którego wysłano hasło reklamowe P.H. Vernon
5. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są odpowiedzieć na wiadomość Koordynatora z
informacją o wygranej w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania
potwierdzając swoje uczestnictwo w Konkursie i podając w treści e-maila adres
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod który ma zostać przesłana
Nagroda oraz przesłać oryginał dowodu Zakupu (paragon lub fakturę) na adres
podany w mailu lub przesłać skan mailem na adres podany w mailu, jeśli uzyskał
prawo do nagrody.
6. W przypadku nieprzesłania przez Zwycięzcę Konkursu danych i informacji, w tym
skanu dowodu potwierdzającego Zakup, o których mowa w ust. 5 powyżej, w
terminie wskazanym w ust. 5 powyżej lub w przypadku, gdy Uczestnik, o którym
mowa w pkt III ust. 1 b), nie prześle do Koordynatora zgody Przedstawiciela
Ustawowego na udział w Konkursie w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej –
Uczestnik traci prawo do Nagrody, a Nagroda przechodzi do dyspozycji
Organizatora.
7. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą którejkolwiek z Nagród jest jakakolwiek
osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w pkt III niniejszego Regulaminu
osoba taka traci prawo do Nagrody.
8. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora w terminie do 14 dni po przesłaniu
kompletu informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 5 i ust. 6 powyżej na adres
wskazany przez Zwycięzcę Konkursu.
6. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest PH
VERNON Jerzy Stanisz ul. Polna 5 Kuźnica Czarnkowska 64-700 Czarnków
2. Podanie danych osobowych określonych w Regulaminie jest dobrowolne, ale
niezbędne do otrzymania Nagrody. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do
danych i prawo ich poprawiania.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu.
4. Po zakończeniu Konkursu oraz po zakończeniu czynności związanych z
wydaniem Nagród, dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
7. Reklamacje
1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia
Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w okresie trwania
Konkursu oraz w okresie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu, przy czym termin
ten ma charakter porządkowy.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko,
korespondencyjny oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

adres

3. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników poprzez przesłanie
wiadomości e-mail na adres: vernon@post.pl, podając w tytule wiadomości „Konkurs
Vernon” lub
listownie na adres PH Vernon ul. Polna 5 Kuźnica Czarnkowska 64-700 Czarnków z
dopiskiem Reklamacja „Konkurs Vernon”
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od
dnia jej otrzymania.
5. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku procesu rozpatrywania reklamacji
poprzez wiadomość przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w przypadku
podania adresu e-mail lub listownie na podany przez Uczestnika adres.
8. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez czas trwania Konkursu na stronie
www.phvernon.com oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
Załącznik:
Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o zgodzie na uczestnictwo nieletniego

Załącznik nr 1
……………….........
(miejscowość, data)
Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy
…………………………………………………………….....
(imię i nazwisko uczestnika konkursu „…..”)
niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie „…..” na zasadach
określonych w regulaminie konkursu „……”.
....................................................................
(podpis przedstawiciela ustawowego)
Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych
…………………………………………………………….....
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
przez PH VERNON Jerzy Stanisz ul. Polna 5 Kuźnica Czarnkowska 64-700
Czarnków, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu realizacji
konkursu „……………………...”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych
powyżej.
....................................................................
(podpis przedstawiciela ustawowego)

