
REGULAMIN KONKURSU „Konkurs dla Hurt i Detal”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą ”Konkurs dla  Hurt i Detal”. Konkurs ma na celu

promocję produktu organizatora - wody mineralnej Magnesia. 

§ 2.  Organizatorem konkursu jest  Spółka Karlovarske mineralni  vody a.s.  z siedzibą przy ul.

Horova  3  w  Karlowych  Varach,  360  01,  Czechy,  numer  14706725,  NIP  PL5263085769,

zarejestrowanej  przez  Sąd  Rejonowy  w  Pilznie,  sekcja  B,  nr  71,  z  siedzibą  w  Polsce  w

Warszawie (00-854) przy al.  Jana Pawła II  23 nazwana dalej  „Organizatorem”.  § 3.  Konkurs

prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 16 sierpnia 2013 roku, a kończy w dniu  31 sierpnia 2013

roku.§ 5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin

należący do I  grupy podatkowej w rozumieniu ustawy z dnia  28 lipca 1983 r.  o podatku od

spadków i darowizn (tekst jednolity - Dz. U. nr 142, poz. 1514 z 2004 r. ze zmianami). 

§ 6. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego

przetwarzane w celu realizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże

warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Każdy uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz

usuwania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia

1997r.  o  ochronie  danych  osobowych  (tekst  jednolity  -Dz.U.   Nr  101,  poz.  926  z  2002r.  ze

zmianami). 

II. UCZESTNICY KONKURSU.

§ 7. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba

fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku osób

niepełnoletnich zgodę na przetwarzanie danych osobowych zobowiązany jest udzielić opiekun

prawny takiej osoby.

§ 8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w

całości  i  uczestnik  zobowiązuje się  do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

III. ZASADY KONKURSU.
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§  9.  Aby  wziąć  udział  w  konkursie  należy  przesłać  pocztą  elektroniczną  na  adres

konkurs@magnesia.pl  zgłoszenie  z  podaniem imienia  i  nazwiska,  adresu  zamieszkania oraz

odpowiedzieć poprawnie na dwa pytania wybierając jedną odpowiedź z trzech podanych:

I. Jakie są najczęstsze objawy braku magnezu?

Odpowiedzi: 

a) silne uczucie głodu,

b) drganie powiek i skurcze mięśni

c) przypływ energii

II. Najlepiej przyswajanym magnezem jest magnez:

Odpowiedzi:

a) zawarty w wodzie mineralnej (np. Magnesii)

b) z owoców

c) z suplementów diety.

IV. NAGRODY

§ 10. Nagrodami w konkursie jest 100 (słownie: sto) zestawów składających się z piłki plażowej

oraz 6 niegazowanych wód mineralnych Magnesia w butelkach o pojemności 1,5 litra o wartości

20 złotych. 

V. WYŁANIANIE ZWYCIĘŻCÓW.

§ 11. Nagrody wygrają uczestnicy, którzy w okresie trwania konkursu poprawnie odpowiedzą na

dwa  pytania  wskazane  w  §  9  i  pierwsi  przyślą  pocztą  elektroniczną  zgłoszenie  wraz  z

poprawnymi odpowiedziami. 

§ 12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 1 września 2013 r. Uczestnicy konkursu zostaną

poinformowani  o  jego  rozstrzygnięciu  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adresy,  z

których zostały przesłane zgłoszenia do konkursu.

§  13.  Nagrody zostaną przesłane laureatom w terminie  7  dni  pocztą.  Termin  siedmiodniowy

uważa się za zachowany, jeśli w tym terminie zostanie nadana przesyłka z nagrodą.
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§ 14. Nagrody nie  podlegają wymianie na gotówkę.

§ 15. W przypadku nieodebrania nagrody pozostaje ona własnością Organizatora.

§ 16. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa podatkowego. 

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

§  17.  Reklamacje mogą być  zgłaszane w terminie  do  dnia 14 września  2013 r.  Reklamacje

złożone  po  terminie  nie  będą  rozpatrywane.  O  zachowaniu  terminu  do  złożenia  reklamacji

decyduje data stempla pocztowego. 

§  18. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej  z dopiskiem

„reklamacja”.  Reklamacja powinna zawierać imię i  nazwisko,  dokładny adres uczestnika oraz

powód i opis reklamacji.

§ 19. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni, włączając w

to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji (decyduje data stempla pocztowego). 

§  20.  Po  wyczerpaniu  postępowania  reklamacyjnego  uczestnikowi  przysługuje  prawo  do

dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§  21. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie

Organizatora w Polsce.

§  22.  W sprawach  nieunormowanych  w niniejszym regulaminie  zastosowanie  mają  przepisy

Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
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