REGULAMIN KONKURSU
„Szybki bilet”
I.

Organizator

1.

Konkurs „Szybki bilet”, zwany dalej: „Konkursem” organizowany jest przez VES Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Kabaretowa 21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373184, NIP
8792643679, REGON 340841265, zwanego dalej: „Organizatorem”.

2.

Celem konkursu jest wybór dwóch komentarzy z największą liczbą reakcji, na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.

3.

Konkurs jest przeprowadzony w serwisie społecznościowym facebook.com, dostępnym pod
adresem https://www.facebook.com/ves.venueandeventsupport/

4.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego
akceptacja.

5.

Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

6.

Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat
konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

7.

Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator.

II.

Uczestnictwo w Konkursie

1.

Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność
do czynności prawnych, będących użytkownikami posiadającymi aktywne konto w serwisie
facobook.com, zwanych dalej „Uczestnikami”, które spełniają łącznie poniższe warunki:
1) jest pełnoletnią osobą fizyczną,
2) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z zasadami
organizacji i przebiegu konkursu oraz procedurą odbioru nagrody;
3) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego
postanowień, w tym również do przestrzegania regulaminu serwisu
społecznościowego www.facebook.com;
4) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z
uczestnictwem w konkursie;
5) jest zarejestrowanym Użytkownikiem serwisu społecznościowego www.facebook.com.

2.

Udział w konkursie jest bezpłatny, dobrowolny, a rezygnacja z udziału w konkursie może
nastąpić w każdej chwili.

3.

W konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora oraz
członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo). Osoby
takie zostaną pominięte w przyznawaniu nagród.
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III. Czas trwania i miejsce Konkursu
1.

Konkurs jest dostępny w poście konkursowym w serwisie społecznościowym facebook

2.

Konkurs trwa od dnia 16.02.2019 do dnia 19.02.2019 do 12:00

3.

Wyróżniony Uczestnik konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru
Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej poprzez serwis
społecznościowy www.facebook.com, w ciągu 24h od momentu zakończenia konkursu.

IV.

Przedmiot i przebieg konkursu

1.

Dostęp do konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji w serwisie społecznościowym
www.facebook.com na profilu VES

2.

Zadaniem uczestników konkursu jest utworzenie treści komentarza, który zbierze najwięcej
reakcji oraz polubienie strony Organizatora. Odpowiedzi na zadania należy zamieszczać
w komentarzu pod postem konkursowym.

3.

Odpowiedź nie może zawierać treści bezprawnych, w tym treści obraźliwych lub
obscenicznych, mogących obrażać uczucia religijne lub naruszać dobre obyczaje, prowadzić
do naruszenia praw innych osób, w tym praw autorskich lub dóbr osobistych, jak też
naruszających Regulamin lub odbiegających tematyką od przedmiotu konkursu.

4.

W razie stwierdzenia, iż praca konkursowa złożona przez Uczestnika nie spełnia warunków
opisanych w ustępie 2 powyżej, Komisja konkursowa powołana przez Organizatora nie
weźmie tej pracy konkursowej pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców konkursu. W takim
przypadku Komisji konkursowej przysługuje, stosownie do okoliczności, prawo do
wykluczenia pracy konkursowej lub Uczestnika z udziału w konkursie.

4.

Organizator zastrzega sobie wyłączność w decydowaniu o wyborze zwycięzcy z
zachowaniem zasad określonych w poście konkursowych. Uczestnik konkursu zostanie
powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości
prywatnej, wysłanej poprzez serwis społecznościowy www.facebook.com, w ciągu 24h od
momentu zakończenia konkursu.

V.

Nagrody i zasady ich przyznania:

1.

Nagrodą w konkursie zwaną dalej: „Nagroda” jest podwójny bilet na PROBL3M – OUTPOST
– IN5TALAC7A
Terminy:
22.02 - Piątek, godz.: 18:00, 20:00, 22:00
23.02 - Sobota, godz.: 18:00, 20:00, 22:00
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24.02 - Niedziela, godz.: 18:00, 20:00, 22:00
25.02 - Poniedziałek, godz.: 19:00, 21:00
26.02 - Wtorek, godz.: 19:00, 21:00

2.

Wyróżniony Uczestnik konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na
osoby trzecie.

3.

O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

4.

Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.

5.

W przypadku kwestii spornych decyzję podejmuje Organizator.

6.

Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.
Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych
właściwości poszczególnych nagród.

7.

Nagroda, z chwilą ich przekazania podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w
art.30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku, gdy
wydanie nagród rzeczowych z uwagi na ich wartość obciążone jest podatkiem dochodowym
od osób fizycznych, podatek dochodowy od nagród obciąża Uczestnika konkursu jako
podatnika, płatnikiem podatku jest Uczestnik konkursu.

8.

Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie
narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

VI.

Rozstrzygnięcie Konkursu

1.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19.02.2019

2.

Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie do godziny
14:00 w dniu 19.02.2019 od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników w serwisie
społecznościowym
www.facebook.com
pod
adresem:
https://www.facebook.com/ves.venueandeventsupport/
wiadomości
prywatnej
z
następującymi danymi:
1) imię i nazwisko;
2) czytelny skan lub zdjęcie ważnego prawa jazdy kat. B;
3) numer telefonu;
4) adres mailowy;
5) dokładnej daty i godziny edycji wydarzenia, w której chce wziąć udział

3.

Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 3 powyżej, bądź przekroczenie
dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę
przez Uczestnika prawa do Nagrody.
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VII. Odbiór nagród
1.

Bilety będące przedmiotem Nagrody, będą do przekazane elektronicznie.

2.

Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

3.

W celu dokonania identyfikacji wyróżnionego Uczestnika, przy odbiorze nagrody winien on
okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

4.

Nagroda będzie do wykorzystania w terminach w którym wydarzenie jest organizowane.

VIII. Komisja
1.

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez
Organizatora.

2.

Komisja składa się z 3 osób.

3.

Do zadań Komisji należy w szczególności:
a) sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie,
b) wyłonienie Uczestnika,
c) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

IX.

Reklamacje

1.

Reklamacje związane z udziałem w konkursie Uczestnik może składać na piśmie, najpóźniej
w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu za pomocą wiadomości prywatnej
wyników w serwisie społecznościowym www.facebook.com pod adresem:
https://www.facebook.com/ves.venueandeventsupport/ lub pisemnie na adres siedziby
Organizatora.

2.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz nazwę profilu Uczestnika konkursu jak
również opis podstaw reklamacji.

3.

O zachowaniu terminu przez Uczestnika decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora.

4.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania.

5.

W razie negatywnego dla Uczestnika rozstrzygnięcia reklamacji o wyniku tego
postępowania Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości prywatnej,
wysłanej poprzez serwis społecznościowy www.facebook.com.

6.

Stanowisko Komisji zajęte po rozpatrzeniu reklamacji będzie ostateczne. Nie wyłącza to
prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.

X.

Prawa autorskie

1.

Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi.
Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników
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jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek
sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:
1) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób
mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych,
bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
2) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie
obowiązującymi przepisami.
2.

Uczestnicy biorący udział w konkursie udzielają wyłącznej zgody na korzystanie przez
Organizatora z wszelkich nadesłanych odpowiedzi konkursowych na polach
eksploatacyjnych wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.

XI.

Przetwarzanie danych osobowych

1.

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby
przetwarzania danych osobowych jest VES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Kabaretowa 21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000373184, NIP 8792643679, REGON 340841265.

2.

Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w
celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

3.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez
okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym
Uczestnikom.

4.

Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w
konkursie wymagana jest rejestracja serwis społecznościowy www.facebook.com

5.

Dane osobowe uczestników konkursu mogą zostać udostępnione podmiotom
uczestniczącym w procesie realizacji konkursu, a także organom publicznym w związku z
obowiązkami wynikającymi z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub
orzeczenia sądu.

6.

Uczestnicy mają prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, prawo
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ich przeniesienia a także prawo do
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W momencie usunięcia
danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w konkursie.

7.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnicy konkursu uprawnieni są do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych
(adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8.

Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
do Państw trzecich, w szczególności do firmy Google LLC w oparciu o odpowiednie
zabezpieczenia prawne, w szczególności Decyzję Wykonawczą Komisji (UE) nr 2016/1250
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przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności (Privacy Shield) UE-USA
(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176).
9.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą
profilowane.

XII. Odpowiedzialność organizatora
1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników
konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie
Uczestnika, w szczególności, jeśli dane są niepełne lub nieaktualne.

2.

Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych
przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań
związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie
obowiązujących.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w
szczególności uczestników, którzy:
1) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym
w serwisie społecznościowym www.facebook.com (w szczególności zawierające treści
obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
2) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z
zasadami Facebooka;
3) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili
osób trzecich
4) ingerują w mechanizm działania konkursu;
5) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji
tożsamości;
6) wzięli udział w konkursie pomimo niespełniania warunków uczestnictwa.

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn
leżących po stronie wyłonionych zwycięzców.

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności
uniemożliwiające zwycięzcom odbiór nagród.

6.

W razie rezygnacji przez zwycięzcę
ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

za

jakiekolwiek

zdarzenia

losowe

z odbioru nagrody, Organizator nie wypłaca

XIII. Postanowienia końcowe
1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany adresu do korespondencji
elektronicznej uczestnika lub zmiany innych danych - uniemożliwiających powiadomienie
uczestnika o przyznaniu nagrody, jak również za nieodebranie nagrody z jakiejkolwiek
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przyczyny dotyczącej uczestnika. W takim przypadku nagrodzony uczestnik traci prawo do
nagrody i nie może podnosić wobec organizatora żadnych roszczeń.
2.

Regulamin wchodzi w życie w momencie publikacji w serwisie społecznościowym
www.facebook.com pod adresem: https://www.facebook.com/ves.venueandeventsupport/

3.

Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do:
1) wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie;
2) wcześniejszego zakończenia konkursu po uprzednim poinformowaniu uczestników
poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej, na której był
publikowany regulamin konkursu. Taka zmiana regulaminu lub wcześniejsze
zakończenie konkursu przez Organizatora nie wymaga uzasadnienia. Zmiana
regulaminu lub wcześniejsze zakończenie konkursu nie spowodują utraty przez
uczestników praw nabytych przed zmianą Regulaminu.

5.

W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez uczestnika o dotrzymaniu
wszelkich terminów decydować będzie data stempla pocztowego, jeżeli pismo było
przesłane pocztą.

6.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.

7.

Treść regulaminu może być dowolnie zmieniania przez Organizatora bez podania przyczyn
takiej decyzji. Także w trakcie trwania konkursu i po jego zakończeniu.

8.

Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu:
marketing@ves.pl
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