REGULAMIN KONKURSU
„NOWE HASŁO REKLAMOWE DLA KÓŁ FULCRUM”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „ NOWE HASŁO REKLAMOWE DLA KÓŁ FULCRUM”
(dalej:„ Konkurs”) jest Jan Lipiarski oraz Krystian Lipiarski – wspólnicy Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe WERTYKAL spółka cywilna, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem: 4115/2005, posiadająca adres miejsca
wykonywania działalności: ul. Śląska 116, 32-080 Zabierzów i adres siedziby firmy ul. Rodziny
Poganów 76, 32-080 Zabierzów, NIP: 5130093669, REGON: 120098090 (dalej: „Organizator”).
2. Konkurs będzie odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej:
„Regulamin”).
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Sponsorem Nagrody Głównej w Konkursie jest producent kół Fulcrum.
5. Konkurs będzie trwać od dnia 21.03.2019r. do dnia 7.04.2019r. do godziny 14:00.

II. Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs jest skierowany wyłącznie do osób fizycznych, pełnoletnich, posiadających pełną zdolność
do czynności prawnych i zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych z wyłączeniem pracowników i
przedstawicieli Organizatora, członków ich rodzin oraz innych osób biorących udział w
przygotowaniu Konkursu.
3. Prawo do weryfikacji spełniania warunków uczestniczenia w Konkursie przysługuje Organizatorowi.
Organizator może zażądać od Uczestnika Konkursu złożenia oświadczeń potwierdzających
spełnienie warunków udziału w Konkursie.
4. Osoba zgłaszająca udział w Konkursie może zgłosić wyłącznie swój własny udział.
5. Osoba zgłaszająca udział w Konkursie potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptuje
jego postanowienia.
6. Organizator ma prawo weryfikować (usuwać) zgłoszenia do Konkursu, które nie spełniają
warunków zgodności z wymogami Regulaminu.

III. Zasady udziału w Konkursie
1.

2.
3.
4.
5.

6.
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W celu udziału w Konkursie należy w terminie od dnia 21 marca 2019r. do dnia 7 kwietnia 2019r. do
godziny 14:00 dokonać dowolnego zakupu towarów w sklepie stacjonarnym Organizatora lub
sklepie internetowym www.wertykal.com, zachować do okazania oryginał dowodu zakupu tego
produktu w postaci paragonu lub faktury VAT lub potwierdzenia zamówienia ze sklepu
internetowego (dalej: „Dowód Zakupu”) oraz dopełnić pozostałe warunki opisane poniżej.
Dowód Zakupu należy zarejestrować na stoisku Organizatora podczas targów BIKE EXPO
NARODOWY TEST ROWERÓW odbywających się w dniach 6 - 7 kwietnia 2019r. na stadionie PGE
Narodowym w Warszawie.
W trakcie rejestracji zgłaszający udział w Konkursie zostanie poproszony o wypełnienie formularza
konkursowego zawierającego dane osobowe uczestnika, datę zakupu towaru oraz rodzaj i numer
Dowodu Zakupu, a także o wpisanie w formularzu zadania konkursowego.
Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne ale jest warunkiem koniecznym
wzięcia udziału w Konkursie.
Udział w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego w postaci opracowania hasła
reklamowego dla kół FULCRUM (dalej: „Hasło”). Hasło powinno być oryginalną pracą pisemną
autorstwa wyłącznie Uczestnika, napisaną w języku polskim, o ilości słów nie przekraczającej 500
znaków.
Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Haseł wcześniej rozpowszechnionych lub zawierających
jakiekolwiek treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi
obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub
wulgarne lub treści reklamowe innych marek niż producent kół.
Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Haseł, których treść narusza jakiekolwiek prawa lub dobra
osobiste osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie czy prywatność. Każdy Uczestnik
oświadcza i gwarantuje, że Odpowiedź zgłoszona przez niego w Konkursie jest całkowicie
oryginalna, nie będzie stanowić opracowań innych utworów i nie zostały w niej wykorzystane
jakiekolwiek inne utwory, do których prawa przysługiwałyby osobom trzecim. W szczególności
niedopuszczalne jest zgłaszanie, jako Hasła cudzych wierszy lub innych utworów literackich.
Uczestnik ponosi wobec Organizatora oraz osób trzecich odpowiedzialność w przypadku naruszenia
przez Uczestnika przepisów prawa i Regulaminu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie Hasła nie spełniającego
wymogi Regulaminu.
10. Dany Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, zgłaszając swoje Hasło lub Hasła, pod
warunkiem posiadania osobnego Dowodu Zakupu do każdego zgłoszenia. Jeden Dowód Zakupu
uprawnia do zgłoszenia jednego Hasła. Organizator jest uprawniony zażądać od Uczestnika,
któremu przyznana została Nagroda Główna przedstawienia wszystkich Dowodów Zakupu, na
podstawie których Uczestnik przedstawiał Hasła w Konkursie (również te nie nagrodzone). W
przypadku, gdy Uczestnik nie przedstawi wszystkich Dowodów Zakupu, o których mowa w zdaniu
poprzednim, Uczestnik utraci prawo do Nagrody Głównej wraz z nagrodą dodatkową.
11. Niezależnie od ilości zgłoszonych Haseł do Konkursu jeden Uczestnik może otrzymać wyłącznie
jedną nagrodę przewidzianą w Konkursie.
12. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez
Uczestnika na osobę trzecią.

IV. Wybór zwycięzców Konkursu

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Zwycięzcy Konkursu,
Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby
delegowane przez Organizatora.
2. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
3. Komisja Konkursowa wybierze 3 najciekawsze, jej zdaniem, propozycje hasła reklamowego.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 7 kwietnia o godzinie 15:00 na stoisku Organizatora podczas
targów BIKE EXPO NARODOWY TEST ROWERÓW w Warszawie, oraz na stronie internetowej
www.wertykal.com i profilu Organizatora na portalu społecznościowym facebook https://plpl.facebook.com/wertykal.sklep/.
5. W przypadku rezygnacji przez Laureata z Nagrody lub w innym przypadku skutkującym powrotem
Nagrody do Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody kolejnemu
Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję, lub nie przyznania jej wcale albo rozporządzenia w inny
sposób.

V. Nagrody

1. Nagrodę Główną (dalej też Nagroda) w Konkursie stanowi komplet kół Fulcrum Racing Quattro C17.
Organizator przewidział przyznanie trzech Nagród Głównych.
2. Dla osób nagrodzonych Nagrodą Główną Uczestników Konkursu (3 osoby), Organizator przewidział
także dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 % wartości przyznanej nagrody rzeczowej.
Dodatkowa nagroda nie zostanie wypłacona Uczestnikowi Konkursu lecz zostanie przeznaczona na
pokrycie podatku, o którym mowa w zdaniu następnym. Od łącznej wartości nagrody stanowiącej
sumę wartości nagrody rzeczowej przyznanej danemu uczestnikowi Konkursu oraz wartości
dodatkowej nagrody pieniężnej określonej powyżej, Organizator naliczy właściwy podatek na poczet
podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.) i potrąci z
dodatkowej nagrody pieniężnej określonej powyżej kwotę w wysokości 10% wartości nagród na
poczet tego podatku. W przypadku zrzeczenia się lub nieodebrania nagrody rzeczowej, podatek od
nagrody, o którym mowa powyżej nie zostanie naliczony, a Uczestnik Konkursu utraci prawo do
dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w niniejszym punkcie. Za pobranie i odprowadzenie
podatku, o którym mowa powyżej, do urzędu skarbowego odpowiedzialny jest wyłącznie
Organizator, przy czym uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność za podanie swoich
prawidłowych danych do dopełnienia obowiązku fiskalnego.
3. Nagroda Główna nie podlega zwrotowi lub wymianie, w szczególności na środki pieniężne.
4. Nagrodę Główną Uczestnik Konkursu może odebrać na stoisku Organizatora podczas targów BIKE
EXPO NARODOWY TEST ROWERÓW w Warszawie bezpośrednio po ogłoszeniu wyników
Konkursu lub Nagroda Główna zostanie przesłana na koszt Organizatora pod wskazany przez
Uczestnika konkursu adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z zastrzeżeniem warunków
określnych w pkt. 5.
5. Organizator nie odpowiada za niemożność odbioru nagrody przez Uczestnika, z przyczyn nie
leżących po stronie Organizatora, w szczególności wobec braku kontaktu z Uczestnikiem lub też
wskutek podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub niepełnych danych. Uczestnik traci prawo do
Nagrody Głównej w przypadku niemożności wydania mu jej z przyczyn nie leżących po stronie
Organizatora w terminie do 30.04.2019
6. Warunkiem wydania Nagrody Głównej jest obowiązek wypełnienia formularza zawierającego dane
niezbędne do rozliczeń podatkowych. Odmowa przekazania danych, o których mowa w zdaniu
poprzednim, równoznaczna jest z rezygnacją z otrzymania nagrody.

7. Organizator ma prawo do opublikowania listy zwycięzców Konkursu oraz zdjęć Laureatów z
wręczenia nagród, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
8. Wszelkie doręczenia na adresy (pocztowe i mailowe) Uczestnika, wskazane przez Uczestnika w
trakcie trwania Konkursu lub reklamacji, będą uważane za prawidłowe, o ile Uczestnik nie
poinformuje Organizatora o zmianie tych danych.

VI. Prawa autorskie

1. Zgłaszając Hasło do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest on jego autorem, przysługuje mu całość
autorskich praw majątkowych i osobistych do Hasła, oraz że jest on uprawniony do rozporządzania
tymi prawami bez ograniczeń.
2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika na zasadzie
licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, prawo do korzystania ze zgłoszonych
przez
Uczestnika
Haseł
poprzez ich rozpowszechnianie na stronie internetowej
www.wertykal.com
i
profilu
Organizatora na
portalu
społecznościowym facebook
https://pl-pl.facebook.com/wertykal.sklep/.
3. Na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, Organizator niniejszym zastrzega, że z chwilą
wydania Nagrody Uczestnik Konkursu nagrodzego Hasła, przenosi na Organizatora wszelkie prawa
majątkowe do Hasła, a Organizator prawa te przyjmuje, bez konieczności składania jakichkolwiek
dodatkowych oświadczeń przez Uczestnika Konkursu lub Organizatora. Przeniesienie praw, o
którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz uprawnia do rejestracji Hasła w charakterze
znaku towarowego lub części znaku towarowego. Wraz z przeniesieniem praw, Organizator zostaje
upoważniony do wykonywania autorskich praw zależnych do Hasła, jak również udzielania
upoważnień w tym zakresie.
4. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na
zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
5. Na żądanie Organizatora Uczestnik Konkursu zobowiązany jest pisemnie potwierdzić przeniesienie
praw lub udzielenie licencji, o których mowa w niniejszym paragrafie, jak również na innych polach
wskazanych przez Organizatora. Odmowa złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, skutkować będzie utratą prawa do Nagrody przyznanej w Konkursie.
6. Organizator jest uprawniony do wykorzystywania nagrodzonego Hasła bez konieczności
wskazywania imienia i nazwiska autora, na co autor Hasła wyraża zgodę przestępując do Konkursu.
7. Przystępując do Konkursu Uczestnik, w przypadku wygranej i przyznania mu Nagrody Głównej, w
ramach otrzymanej Nagrody Głównej wyraża zgodę na korzystanie z jego wizerunku oraz
posługiwanie się jego danymi osobowymi, jako zwycięzcy Konkursu przez Organizatora, bez
konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, w szczególności w zakresie, w sposób oraz na
polach eksploatacji określonych w pkt VI pkt 3 Regulaminu przez okres 12 miesięcy od dnia wyboru
zwycięzców. W ramach powyższej zgody Organizator będzie uprawniony w szczególności do
utrwalenia wizerunku Uczestnika na fotografiach lub filmach oraz rozpowszechniania ich w dowolny
sposób, jednak zawsze wyłącznie w kontekście oraz w związku z przekazem dotyczącym wyników
Konkursu.

VII. Odpowiedzialność

1. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek nie zawinioną przez niego szkodę majątkową lub
niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku
przyznania lub nieprzyznania Nagrody lub też ewentualnych wad tej Nagrody, innych niż prawne.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania dostawców internetu lub operatorów
telekomunikacyjnych, w tym za opóźnienia lub błędy w przekazywaniu danych.
3. Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora z odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów
prawa lub praw osób trzecich, w przypadku kiedy naruszenie takie będzie stanowiło rozporządzenie
lub korzystanie z Hasła, zgodne z i/lub przewidziane w Regulaminie. W szczególności Uczestnik
zobowiązany jest zwolnić Organizatora z odpowiedzialności wobec osób trzecich, którym będą
przysługiwały prawa autorskie do Hasła.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zmiany miejsca zamieszkania Uczestnika
lub zmiany innych danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu konkursowym i nie
dokonania zgłoszenia Organizatorowi aktualizacji tych danych.
5. Na każde żądanie Organizatora, Uczestnik zobowiązany jest złożyć określone wyjaśnienia lub
przedstawić dowody potwierdzające zgodność jego działań lub zaniechań z Regulaminem. W
szczególności obowiązkiem Uczestnika jest przedstawić na żądanie Organizatora Dowodu Zakupu.
Niespełnienie tego warunku, bądź okazanie Dowodu Zakupu nieczytelnego, wyklucza Uczestnika z

udziału w Konkursie. Okazania Dowodu Zakupu Uczestnik może dokonać poprzez przesłanie
Organizatorowi jego oryginału bądź czytelnej i nie budzącej wątpliwości kserokopii.
6. Organizator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania Regulaminu, w każdym czasie, w tym do
weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Konkursie. W przypadku
stwierdzenia przez Organizatora naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu,
Organizator ma prawo zdecydować o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu, a w przypadku
przyznania już Nagrody - o utracie prawa do Nagrody przez takiego Uczestnika. Uczestnik, któremu
wydano już Nagrodę, będzie zobowiązany na żądanie Organizatora, do jej zwrotu.

VIII. Reklamacje

Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane, wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, listem poleconym na adres ul. Śląska 116, 32-080 Zabierzów z dopiskiem „Reklamacja
– konkurs hasło reklamowe”, w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu, z zastrzeżeniem, że
Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia decyzji. Za
przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z
odpowiedzią, w powyższym terminie.

IX. Ochrona danych osobowych

1. Uczestnik składając do Organizatora formularz konkursowy wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych zgodnie z przepisami prawa i poniższymi zasadami.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Jan Lipiarski oraz Krystyn Lipiarski
wspólnicy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowego WERTYKAL s.c. z siedzibą w Zabierzowie (32080), przy ul. Śląskiej 116 . W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się
z Administratorem danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@wertykal.com
3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu są przetwarzane:
a. w celu przeprowadzenia Konkursu (w tym przekazania Nagrody); podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) („Rozporządzenie”),
b. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
c. w celach wypełnienia obowiązków prawnych podatkowo-rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia),
d. w celu prowadzenia działań handlowo-marketingowych produktów dystrybuowanych przez
Administratora, co będzie odbywać się na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika (art. 6 ust. 1
lit. a) Rozporządzenia).
4. Udział w Konkursie jest dobrowolny, a podanie nam danych wskazanym z formularzu konkursowym
jest konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.
5. Osobie, której dane posiadamy przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje także prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego (na terenie Polski do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
6. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są w celu rozstrzygnięcia Konkursu, a po jego
zakończeniu do rozpatrywania reklamacji. W przypadku laureatów Konkursu także dla celów
rachunkowo – podatkowych, przez czas określony przez powszechnie obowiązujące przepisy
prawa, a po jego upływie zostaną usunięte. Dane laureatów zostaną również wykorzystane do
opublikowania listy zwycięzców Konkursu. E-mail/numer telefonu podany przez uczestnika Konkursu
zostanie wykorzystany do poinformowania uczestnika Konkursu o przyznaniu Nagrody.
7. Dane mogą być przez Organizatora przekazywane podmiotom biorącym udział w organizacji
Konkursu i dostawie nagród.

X. Postanowienia końcowe

1. Przesłane przez Uczestnika do Organizatora w ramach Konkursu Hasła lub inne materiały nie będą
podlegały zwrotowi.
2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Konkursu na stronie internetowej www.wertykal.com
i
profilu
Organizatora
na
portalu
społecznościowym
facebook
https://plpl.facebook.com/wertykal.sklep/ oraz w siedzibie Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu, w tym jego odwołania, w
granicach dozwolonych przepisami prawa. Zmiany w Regulaminie zostaną ogłoszone przez ich

publikację na stronie internetowej www.wertykal.com. oraz na profilu Organizatora na portalu
społecznościowym facebook https://pl-pl.facebook.com/wertykal.sklep/ Zmiany wchodzą w życie z
chwilą ich publikacji lub w innym terminie wyraźnie wskazanym przez Organizatora.
4. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych w Regulaminie mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić
wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
5. W celu pobrania Regulaminu w formie PDF należy kliknąć na link
Organizator:
PHU Wertykal s.c.

