REGULAMIN
KONKURSU „1000 KM PODRÓŻY LUB 1000 NAGRÓD”
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Organizatorem Konkursu produktów marki Stumbras pod nazwą „1000 KM PODRÓŻY LUB
1000 NAGRÓD” („Konkurs”) jest KORE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Granowska 14,
01-804 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000206537, NIP
5213290148, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2.

Konkurs prowadzony jest na zlecenie MV Poland Sp. z o.o. Fundatorem nagród jest MV
Poland Sp. z o.o.

1.3.

Konkurs dotyczy produktów marki Stumbras o pojemnościach: 0,5l, 0,75l, 1l, dostępnych w
sprzedaży w sklepach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej („Produkty Objęte Konkursem”). Z
Konkursu wyłączone są inne produkty z portfolio MV Poland Sp. z o.o.

1.4.

Sprzedaż Produktów objętych Konkursem będzie prowadzona w okresie od dnia 01.07.2017
r. do dnia 31.10.2017 r. („Okres Konkursu”).

1.5.

Miejscem prowadzenia sprzedaży Produktów Objętych Konkursem są sklepy na terenie
całego kraju, w których dostępne są Produkty Objęte Konkursem.
2. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

2.1.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:
(„Uczestnik”):
a) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
b) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
c) w Okresie Konkursu dokona zakupu na cele prywatne, niezwiązane z prowadzoną
działalnością gospodarczą, przynajmniej jednego Produktu Objętego Konkursem,
d) spełni warunki wskazane w pkt 2.2 – 2.9 Regulaminu.

2.2

W Konkursie nie mogą brać udziału:
a) pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych i przedstawiciele
Organizatora Konkursu, Fundatora nagród oraz Podmiotów współpracujących z
Organizatorem Konkursu przy tworzeniu Konkursu („Osoby Wyłączone”),
b) następujący członkowie rodziny osób wskazanych w pkt a): wstępni, zstępni, rodzeństwo,
krewni w linii bocznej do czwartego stopnia pokrewieństwa,
c) małżonkowie Osób Wyłączonych oraz powinowaci:
Wyłączonych, rodzeństwo małżonków Osób Wyłączonych,

rodzice

małżonków

Osób

d) osoby pozostające we wspólnym pożyciu z Osobami Wyłączonymi,
e) osoby pozostające w stosunku przysposobienia z Osobami Wyłączonymi lub wyżej
wymienionymi krewnymi lub powinowatymi.
2.3.

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2.4.

Aby Uczestnik mógł wziąć udział w Konkursie, zobligowany jest:
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a) zakupić w Okresie Konkursu przynajmniej jeden Produkt Objęty Konkursem oraz
zachować dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, na których
będzie uwidoczniona data zakupu Produktu,
b) dokonać Zgłoszenia w terminie od godz. 12:00:00 dnia 01.07.2017 roku, do godz.
23:59:59 dnia 3110.2017 roku na stronie www.wierninaturze.pl
c) poprzez dokonanie Zgłoszenia (zwanego dalej "Zgłoszeniem") rozumie się wypełnienie
formularza zgłoszeniowego, składającego się z pól: numer telefonu i numer dowodu
zakupu oraz wpisanie odpowiedzi na zadanie konkursowe. Jeden dowód zakupu można
wykorzystać tylko jeden raz. Po wypełnieniu formularza oraz zapoznaniu się przez
Uczestnika Konkursu z Regulaminem i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych, co Uczestnik dobrowolnie potwierdzi w odpowiednich polach, uaktywni się
pole do wpisania odpowiedzi na zadanie konkursowe.
2.5.

Zadanie konkursowe polegać będzie na dokończeniu zdania „Chcę wejść do Klubu wierni
naturze, bo…”, przy czym w propozycji dokończenia zdania Uczestnik musi zawrzeć słowo
Stumbras. Propozycja odpowiedzi może zawierać maksymalnie 300 znaków ze spacjami i
znakami interpunkcyjnymi.

2.6.

Po udzieleniu odpowiedzi na zadanie konkursowe Uczestnik będzie zobowiązany do
rejestracji danych kontaktowych poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego,
składającego się z następujących pól: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email.
Rejestracja wyżej wymienionych danych jest niezbędna w celu przekazania nagród w
Konkursie.

2.7.

Udział Uczestnika w Konkursie, rejestracja danych osobowych, o których mowa w ust. 2.6,
oraz udzielenie zgód potrzebnych do udziału w Konkursie, o których mowa w ust. 4.6 pkt b) i
ust. 5.2. pkt c), jest równoznaczne z uzyskaniem przez Uczestnika członkostwa w Klubie
Wierni Naturze. Zasady członkostwa w Klubie „Wierni Naturze” reguluje odrębny Regulamin,
dostępny na stronie internetowej www.wierninaturze.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2.8.

W Konkursie uwzględniane są jedynie zgłoszenia zarejestrowane za pośrednictwem strony
www.wierninaturze.pl.

2.9.

Z zastrzeżeniem punktu 2.10 poniżej każdy Uczestnik może zarejestrować w ramach
Konkursu dowolną liczbę Zgłoszeń pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki wzięcia
udział w Konkursie opisane w niniejszym Regulaminie.

2.10.

Jeden Uczestnik może wygrać jedną nagrodę określonego stopnia w Konkursie, przy czym
Uczestnik będzie identyfikowany najpierw na podstawie numeru telefonu, z którego dokonał
Zgłoszenia, a następnie na podstawie podanych danych osobowych, o których mowa w
punkcie 2.6 powyżej.
3. NAGRODY

3.1.

Nagrodę w Konkursie stanowią:
a) nagroda główna – 1000 km podróży opisanej przez Uczestnika o wartości 35.000,00 zł
brutto, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody na pokrycie
podatku dochodowego, w Konkursie przewidziana jest jedna nagroda główna o łącznej
wartości 38.889,00 zł brutto,
b) nagroda konkursowa I stopnia – 100 zegarków o wartości 270,60 zł brutto za sztukę, wraz
z nagrodą pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody na pokrycie podatku
dochodowego, w Konkursie przewidzianych jest 100 nagród I stopnia o łącznej wartości
30.160,00zł brutto,
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c) nagroda konkursowa II stopnia – 200 par okularów o wartości 159,90 zł brutto za parę,
wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody na pokrycie podatku
dochodowego, w Konkursie przewidzianych jest 200 nagród II stopnia o łącznej wartości
35.580,00 zł brutto,
d) nagroda konkursowa III stopnia – 200 naklejek na laptopy o wartości 92,25 wartości
brutto za sztukę, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody na
pokrycie podatku dochodowego, w Konkursie przewidzianych jest 200 nagród III stopnia
o łącznej wartości 20.650,00 zł brutto,
e) nagroda konkursowa IV stopnia – 500 podstawek pod butelkę o wartości 43,05 zł brutto
za sztukę, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody na pokrycie
podatku dochodowego, w Konkursie przewidzianych jest 500 nagród IV stopnia o łącznej
wartości 24.025,00 zł brutto.
3.2.

Spośród Zgłoszeń zarejestrowanych w pierwszych 12 tygodniach Konkursu może być
przyznanych, w każdym kolejnym tygodniu, po siedem nagród I stopnia (zegarki) wraz z
nagrodą pieniężną w wysokości 31,00zł brutto, po piętnaście nagród II stopnia (okulary) wraz
z nagrodą pieniężną w wysokości 18,00 zł brutto, po piętnaście nagród III stopnia (naklejki na
laptop) wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11,00 zł brutto, po trzydzieści osiem nagród IV
stopnia (podstawki pod butelkę) wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 5,00 zł brutto.

3.3.

W 13. (ostatnim) tygodniu Konkursu może być przyznanych szesnaście nagród I stopnia
(zegarki) wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 31,00 zł brutto, dwadzieścia nagród II stopnia
(okulary) wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 18,00 zł brutto, dwadzieścia nagród III
stopnia (naklejki na laptop) wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11,00 zł brutto,
czterdzieści cztery nagrody IV stopnia (podstawki pod butelkę) wraz z nagrodą pieniężną w
wysokości 5,00 zł brutto.

3.4.

W Okresie Konkursu, tj. od 01.07.2017 r. do 31.10.2017 r. może zostać przyznanych
maksymalnie 100 nagród I stopnia o łącznej wartości 30.160,00 zł brutto, 200 nagród II
stopnia o łącznej wartości 35.580,00 zł brutto, 200 nagród III stopnia o łącznej wartości
20.650,00 zł brutto oraz 500 nagród IV stopnia o łącznej wartości 24.025,00 zł. W przypadku,
gdy liczba Zgłoszeń będzie mniejsza od sumy nagród w danym tygodniu Konkursu, nagroda
pozostaje w dyspozycji Organizatora.

3.5.

Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osobę trzecią ani
wymienić jej na gotówkę.
4. WYŁONIENIE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ

4.1.

Laureat nagrody głównej zostanie wyłoniony po rozegraniu Wielkiego Finału Konkursu „1000
KM PODRÓŻY LUB 1000 NAGRÓD”. Wielki Finał zostanie rozegrany po zakończeniu
przyjmowania Zgłoszeń.

4.2.

Wielki Finał będzie polegać na opisaniu wyprawy na 1000 km, z uwzględnieniem
następujących elementów: nazwa wyprawy, kosztorys wyprawy, szczegóły wyprawy, opis
trasy, opis miejsc, opis naturalnych walorów. W Wielkim Finale wezmą udział wszyscy
Uczestnicy Konkursu, którzy w trakcie trwania Konkursu zarejestrowali minimum jedno
prawidłowe Zgłoszenie w Konkursie.

4.3.

Informacja o rozpoczęciu Wielkiego Finału zostanie wysłana do Uczestników w ciągu 7 dni od
wyboru Laureatów 13. tygodnia konkursu na adres e-mail podany podczas rejestracji
Zgłoszenia przez Uczestnika Konkursu. Uczestnik Wielkiego Finału, chcący wziąć w nim udział,
będzie zobowiązany do przesłania e-mailem na adres konkurs@wierninaturze.pl propozycji
wyprawy w ciągu 14 dni od daty otrzymania zaproszenia do finału, nie później jednak niż do
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dnia 31.10.2017 r. do godziny 23:59:59. W Wielkim Finale uwzględniane są jedynie zgłoszenia
wysłane za pośrednictwem strony www.wierninaturze.pl.
4.4.

Laureat nagrody głównej zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową zgodnie z opisem w
punkcie 4.11 w ciągu 14 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń finałowych.

4.5.

Laureat nagrody głównej o wygranej zostanie poinformowany za pośrednictwem połączenia
telefonicznego oraz wiadomości SMS, wysłanej pod numer podany podczas rejestracji
Zgłoszenia.

4.6.

Laureat nagrody głównej podczas połączenia telefonicznego lub poprzez SMS, o którym
mowa powyżej, zostanie poproszony o przesłanie pocztą, przesyłką kurierską bądź za
pośrednictwem wiadomości e-mail na adres konkurs@wierninaturze.pl w ciągu 7
następujących dokumentów:
a) dowodu zakupu w postaci kopii paragonu lub kserokopii faktury VAT z datą na dowodzie
zakupu, zawierającą się w Okresie Konkursu,
b) oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4.7.

W przypadku niedopełnienia przez Laureata warunków opisanych w niniejszym Regulaminie
nagroda główna zostanie zwrócona fundatorowi nagród.

4.8.

W celu wyłonienia Laureatów Konkursu oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym
przebiegiem Konkursu, zostanie powołana 4-osobowa Komisja Konkursowa (dalej:
„Komisja”). Komisja będzie się składać z dwóch przedstawicieli Organizatora Konkursu oraz
dwóch przedstawicieli fundatora nagród MV Poland Sp. z o.o. Komisja wybierze spośród
siebie Przewodniczącego oraz Sekretarza.

4.9.

Do zadań Komisji będzie należeć w szczególności:
a) zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowo zgłoszonym Uczestnikom,
b) wybór Laureatów Konkursu oraz zabezpieczenie zgodności wyboru Laureatów z
postanowieniami Regulaminu i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
c) właściwe oznaczenie i zabezpieczenie wybranych Zgłoszeń oraz danych Laureatów
Konkursu,
d) udział w czynnościach wydawania i odbioru nagród oraz sprawdzenie posiadanych
uprawnień do odbioru nagród przez Laureatów Konkursu,
e) rozpatrywanie reklamacji.

4.10.

Komisja, dokonując wyboru najbardziej ciekawych Zgłoszeń, kierować się będzie
następującymi kryteriami:
a) atrakcyjność oraz kreatywności treści Zgłoszenia,
b) unikalność treści Zgłoszenia,
c) element zaskoczenia w treści Zgłoszenia,
d) zgodność z obowiązującymi zasadami poprawności językowej,
e) związek z tematyką zadania konkursowego i/lub stopień możliwości zrealizowania
wyprawy.

4.11.

Każde zadanie i opis wyprawy będzie oceniane punktowo. Każdy z członków Komisji przyzna
od 1 do 10 punktów za każde kryterium podane w punkcie 4.10. Następnie Komisja dokona
podsumowania liczby punktów zdobytych przez każdego Uczestnika. Uczestnik, który uzyska
największą liczbę punktów, zdobędzie nagrodę główną. W przypadku, gdy dwóch
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Uczestników otrzyma tę samą liczbę punktów, decydujący będzie głos Przewodniczącego
Komisji. Komisja sporządzi protokół z dokonanego postępowania oceniającego.
5. PRZYZNANIE I WYDANIE NAGRÓD TYGODNIA
5.1.

Przyznawanie nagród tygodnia odbywa się w ciągu 7 dni od zakończenia przyjmowania
zgłoszeń tygodniowych, w trybie określonym w punkcie 4.4, 4.10 i 4.11, z tym zastrzeżeniem,
że kolejne osoby, które uzyskają kolejne wyniki zostaną wytypowane do nagród I, II, III i IV
stopnia. W przypadku, gdy kilka osób osiągnie taki sam wynik, decydujący będzie głos
Przewodniczącego Komisji.

5.2.

Do Uczestników, których Zgłoszenia zostaną wybrane zgodnie z kryteriami określonymi w
paragrafie 4 punkt 4.11, niezwłocznie zostanie wysłany SMS informujący o prawie do
nagrody. W wiadomości SMS Laureat zostanie poproszony o przesłanie pocztą, przesyłką
kurierską bądź za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adres konkurs@wierninaturze.pl do
Organizatora w ciągu 7 dni (decyduje data nadania) następujących dokumentów i danych:
a)

dowodu zakupu w postaci kopii paragonu lub kserokopii faktury VAT z datą na dowodzie
zakupu, zawierającą się w Okresie Konkursu,

b)

danych osobowych w postaci: numeru telefonu komórkowego, z którego dokonano
zwycięskiego Zgłoszenia, imienia i nazwiska, adresu zamieszkania (bądź adresu
korespondencyjnego),

c)

oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5.3.

W przypadku braku na nadesłanej kopii dowodu zakupu wyszczególnionego zakupu Produktu
Objętego Konkursem, w sytuacji, gdy data zakupu umieszczona na nadesłanym dowodzie
zakupu nie będzie zgodna z Okresem Konkursu bądź w przypadku braku lub odesłania
niepodpisanego oświadczenia, o którym mowa powyżej, Laureat traci prawo do nagrody.

5.4.

Nagrody tygodnia I i II stopnia zostaną wysłane w ciągu 21 dni liczonych od daty otrzymania
od Laureata wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 5.2. Nagrody zostaną
wysłane przesyłką kurierską na koszt Organizatora na adres wskazany przez Laureata na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5.5.

Nagrody tygodnia III i IV stopnia zostaną wysłane w ciągu 21 dni liczonych od daty otrzymania
od Laureata wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 5.2. Nagrody zostaną
wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na koszt Organizatora na adres wskazany przez
Laureata na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5.6.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku braku podania lub zmiany
danych osobowych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany.

5.7.

Organizator podczas wydawania nagrody potrąca nagrodę pieniężną przeznaczoną na
pokrycie podatku dochodowego od Laureata Konkursu i dokonuje jego zapłaty na rzecz
właściwego urzędu skarbowego.

5.8.

Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres: KORE Sp. z
o.o., ul. Topiel 23, 00-342 Warszawa z dopiskiem "Konkurs Stumbras”, co usprawni proces
rozpatrywania reklamacji. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres
zamieszkania, przyczynę reklamacji.

5.9.

Rozpatrywanie reklamacji trwa do 21 dni, licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia
reklamacji do Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany
pisemnie w wyżej wymienionym terminie na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
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6. INFORMACJE
6.1.

Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania
nagród oraz zawiadomienia o wyniku ewentualnych reklamacji. Dane udostępnione w
zgłoszeniu lub na dalszych etapach Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami
ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z poźn. zm.)
wyłącznie dla celów realizacji Konkursu, w szczególności gromadzenia zgłoszeń, przyznawania
nagród, publikacji na stronie internetowej www.wierninaturze.pl informacji o przyznaniu
nagrody (tylko imię Laureata oraz miejscowość) oraz wydawania nagród Laureatom.

6.2.

Administratorem danych osobowych jest KORE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Granowska 14, 01-804 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000206537, NIP 5213290148.

6.3.

Uczestnik ma prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żądania ich
usuwania, jak również do kontroli przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z art. 32
ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
7. PRAWA AUTORSKIE

7.1.

Wysyłając Zgłoszenie Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonych odpowiedzi, na
zadanie konkursowe i/lub opisu wyprawy w ramach Wielkiego Finału oraz że w żaden sposób
przy ich tworzeniu nie naruszył praw autorskich ani innych praw osób trzecich. Uczestnik
ponosi odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób
trzecich, jak również ich dóbr osobistych w związku z tym Zgłoszeniem.

7.2.

Uczestnik udziela Organizatorowi i Fundatorowi nagród, bez wynagrodzenia, w najszerszym
dopuszczalnym przez prawo zakresie, upoważnienia do korzystania z utworu, który Uczestnik
przesyła jako Zgłoszenie, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w
zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia pól eksploatacji, w
szczególności:
a)

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu lub ich poszczególnych elementów –
wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną,
wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie i zwielokrotnianie na jakichkolwiek
nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń co do
ilości i nakładu;

b)

w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c)

w zakresie rozpowszechniania utworu lub jego poszczególnych elementów w sposób
inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób
analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez
stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z
wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za
pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie utworów nadawanych przez
inną organizację telewizyjną lub radiową, a także publiczne udostępnianie utworów lub
ich poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć Internet lub inne sieci komputerowe,
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portale społecznościowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia
wątpliwości utwór może być w części lub w całości rozpowszechniany w formie ulotek,
gadżetów, billboardów (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za
pomocą telefonów, kina, prasy.
7.3.

Organizator może usunąć dowolne Zgłoszenie, gdy stwierdzi, że Zgłoszenie:
a)
b)
c)
d)
e)

narusza polskie lub międzynarodowe normy prawne,
ma charakter erotyczny albo pornograficzny,
zawiera treść obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową,
kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.),
zawiera treść powszechnie uznaną za nieprzyzwoitą,
narusza prawa autorskie, wizerunek, dobra osobiste lub godność innych osób.

Usunięcie Zgłoszenia jest równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.wierninaturze.pl oraz w
siedzibie Organizatora.

8.2.

Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać również pod numerem infolinii 22 462
80 30 (czynnej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00).

8.3.

Organizator oświadcza, że nagrody zostaną przekazane, w ramach niniejszego Konkursu,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.), tj. z potrąceniem 11,11%
zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursach.
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Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
W związku z wygraną w Konkursie „1000 KM PODRÓŻY LUB 1000 NAGRÓD”, organizowanym przez
KORE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-804), ul. Granowska 14, podaję swoje dane osobowe
wymagane w celu otrzymania nagrody.
Imię i nazwisko:
Adres wysyłki:
Adres e-mail:
Numer telefonu

……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..

Oświadczam, że regulamin Konkursu „1000 KM PODRÓŻY LUB 1000 NAGRÓD” jest mi znany.
Oświadczam jednocześnie, że podane przeze mnie dane i złożone oświadczenie są prawdziwe i ponoszę
wobec KORE Sp. z o.o., ul. Granowska 14, 01-804 Warszawa z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych - KORE Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Granowska 14, 01-804 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), dla potrzeb
przeprowadzenia Konkursu „1000 KM PODRÓŻY LUB 1000 NAGRÓD” zgodnie z Regulaminem Konkursu.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie, jak również, że mam prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem wszelkich treści i utworów, w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem zadania konkursowego w
Konkursie „1000 KM PODRÓŻY LUB 1000 NAGRÓD”. Oświadczam, że przysługują mi wszelkie autorskie
prawa majątkowe i osobiste do przesłanego przeze mnie zadania konkursowego w Konkursie „1000 KM
PODRÓŻY LUB 1000 NAGRÓD”. Treści i utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów powszechnie
obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi
autorskie prawa majątkowe do tych treści i utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub
obciążone, nie udzieliłem/udzieliłam żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania ze stworzonego
przeze mnie rozwiązania zadania konkursowego, posiadam wyłączne prawo do udzielenia zezwolenia na
rozporządzanie i korzystanie z opracowań stworzonego przeze mnie rozwiązania zadania konkursowego.
Oświadczam, że ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność prawną wobec KORE Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie oraz wobec MV Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z tytułu niezgodności z prawdą
oświadczeń złożonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić KORE Sp. z o.o. oraz MV Poland Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w
szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą wydania mi nagrody w Konkursie „1000 KM PODRÓŻY
LUB 1000 NAGRÓD” zgodnie z pkt 7.2 Regulaminu Konkursu przenoszę, nieodpłatnie, na MV Poland Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie autorskie prawa majątkowe do mojego rozwiązania zadania konkursowego na
polach eksploatacji wskazanych w pkt 7.2 Regulaminu Konkursu.

W celu otrzymania nagrody należy wyrazić wszystkie powyższe zgody oraz potwierdzić
treści oświadczeń, wpisując znak „X” w puste pole przy treści tej klauzuli.

Miejscowość, data:

……………………………………………………………..………………

Czytelny, własnoręczny podpis:

……………………………………………………………..………………
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