Regulamin konkursu
„Dlaczego #biegnezWiko”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Konkurs „Dlaczego #biegnezWiko”(Konkurs) organizowany jest na zasadach
opisanych niniejszym regulaminem (Regulamin), zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016. poz. 471 z
późn. zm.).
2. Organizatorem Konkursu jest GOOD VIBE Sp. z o.o., adres: ul. Skarbka z Gór 19c/18
03-287 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416229, NIP: 5242750316,
(Organizator).
3. Fundatorem nagród w konkursie jest WIKO Poland Sp. z o.o., adres: ul. Iłżecka 26,
02-135 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000563066, NIP:7010490446 (Fundator)
§ 2. Uczestnictwo w Konkursie
1.

2.

3.

4.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w
rozumieniu art. 221 k.c., która w dacie wykonania zadania konkursowego ukończyła
18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i miejsce zamieszkania na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Uczestnik).
Uczestnikami Konkursu nie mogą być przedstawiciele i pracownicy Organizatora i
Fundatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również̇ ich
wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo oraz osoby
pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a wykonując
zadanie konkursowe potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go
do udziału w Konkursie.
Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 3. Zasady prowadzenia Konkursu
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik:
a. w okresie od 7.09.2017 r. do 31.10.2017 r. dokona zakupu jednego z urządzeń marki
Wiko w dowolnym sklepie fizycznym działającym pod marką RTV EURO AGD lub w
sklepie internetowym RTV EURO AGD: https://www.euro.com.pl/ (decyduje data i
godzina zakupu wskazana na dokumencie księgowym) oraz nie skorzysta z
przysługującego mu na podstawie przepisów ogólnych prawa odstąpienia od umowy
zawartej na odległość,
b. w terminie od 7.09.2017 r. godz. 12.00 do dnia 10.11.2017 r. do godz. 23.59 wejdzie
na stronę internetową: https://www.wikogamechanger.pl/, a następnie:
i) wypełni formularz (Formularz), uzupełniając go o dane osobowe takie jak:
 imię,








nazwisko,
adres e-mail,
numer telefonu kontaktowego
adres zamieszkania
kod pocztowy
miejscowość
ii) dołączy zdjęcie lub skan dowodu zakupu towaru opisanego w § 3 1.a powyżej
(paragonu lub faktury),
iii) wykona zadanie konkursowe zgodnie z Regulaminem polegające na
odpowiedzi na pytanie: Dlaczego biegnę z Wiko ?(Zadanie konkursowe)
2. Zadanie konkursowe nie może przekraczać 700 znaków.
3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
4. Nie będą uwzględniane w Konkursie Zadania Konkursowe, które nie są oryginalnym i
indywidualnym dziełem Uczestnika, w szczególności były już publikowane, w tym w
Internecie, naruszają prawo lub dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje,
wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp., zawierają treści
pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc,
obrażające uczucia religijne, zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy
mailowe, numery GG, Skype, itp. są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu.
§ 4. Obszar, na którym urządzany jest Konkurs
Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na stronie internetowej
Fundatora: https://www.wikogamechanger.pl/
§ 5. Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się dnia 07.09.2017 o godz. 12:00 i kończy 10.11.2017 o godz. 23:59.
§ 6. Nagrody w Konkursie
1. W Konkursie zostanie przyznanych łącznie 101 (słownie: sto jeden) nagród dla 101
(słownie: stu jeden) laureatów (Laureaci), w tym 1 nagroda główna dla najlepszego
Zadania konkursowego za zajęcie 1 miejsca (Zwycięzcy) oraz 100 wyróżnień, zgodnie z
poniższymi zasadami:
a) jedna nagroda, za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie, którą jest: Wycieczka
sylwestrowa do Paryża dla dwóch osób (dalej: Wycieczka, opisana szczegółowo
w § 6.5 poniżej) o wartości 3818 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w
wysokości 381,8 zł., która to nie zostanie mu wypłacona i zostanie przeznaczona na
poczet zryczałtowanego podatku dochodowego płatnego przez Organizatora, na co
niniejszym każdy Uczestnik wyraża zgodę.
b) 100 (słownie: sto) nagród wyróżnień, dla pierwszych 100 (słownie: stu) Uczestników
Konkursu (którzy w czasie trwania Konkursu wykonają czynności opisane w § 3. ust.
1. a i b powyżej), którymi są słuchawki nauszne marki Wiko WiShake Wired z
mikrofonem w kolorze szaro-turkusowym o wartości 129 zł wraz z dodatkową nagrodą
pieniężną w wysokości 12,90 zł., która to nie zostanie im wypłacona i zostanie
przeznaczona na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego płatnego przez
Organizatora, na co niniejszym każdy Uczestnik wyraża zgodę.
2. Łączna wartość nagród w Konkursie wynosi brutto 18389,8 zł.
3. Nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym
od osób fizycznych zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych (Dz.U. 2016 poz. 2032, z
późn. zm.).

4. Nagroda pieniężna potrącana jest przez Organizatora przed wydaniem nagrody rzeczowej
i przekazana do właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego
od osób fizycznych.
5. Wycieczka organizowana jest przez biuro podróży Itaka (Nowa Itaka Sp. z o.o. ul.
Reymonta 3945-072 Opole, dalej Organizator Wycieczki) na poniższych zasadach:
a. przeznaczona jest dla Zwycięzcy Konkursu i osoby towarzyszącej którą wyznacza
Zwycięzca Konkursu,
b. odbywa się w okresie od 30.12.2017 r. – 02.01.2018 r. (wylot: 30.12.2017 godz.06:35
– Warszawa 09:10 – Paryż; Powrót: 02.01.2018 godz. 14:10 – Paryż - 16:25 –
Warszawa, przy czym Organizator Wycieczki zastrzega możliwość zmiany godziny
lotów),
c. obejmuje: i) 3 noclegi w hotelu*** (słownie: trzy gwiazdkowym) w centrum Paryża (2osobowy pokój z łazienką) z wyżywieniem: 3 śniadania + kolacja sylwestrowa (w
ofercie: aperitif, przekąski, przystawki, danie główne, deska serów, deser, butelka
wina i wody dla 2 osób, lampka szampana, DJ), ii) przelot samolotem, iii) transfery:
lotnisko-hotel-lotnisko, restauracja-hotel; iv) opiekę pilota, ubezpieczenie KL i NW,
d. nie obejmuje: obowiązkowych opłat na miejscu: biletów wstępu, rejsu po Sekwanie,
lokalnego przewodnika, biletów komunikacji miejskiej i taksy klimatycznej
e. opłaty fakultatywne (nieobowiązkowe): spektakl (spektakl + 1/2 butelki szampana) w
kabarecie Moulin Rouge: ok. 115 EUR; kolacja w restauracji w Dzielnicy Łacińskiej
(aperitif; do wyboru z karty: przystawka, danie główne, deser; napoje bez ograniczeń:
wino białe, wino czerwone, piwo, soki owocowe, woda mineralna): ok. 38 EUR.
f. Szczegółowy plan Wycieczki oraz opis oferty Organizatora Wycieczki stanowi
Załącznik nr 1 do Regulaminu
6. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani obrotowi handlowemu.
§ 7. Sposób zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu i wytypowania
Laureata
1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja
(Komisja), powołana przez Organizatora, w składzie: i) przewodniczący Komisji; ii)
członek Komisji; iii) sekretarz Komisji.
2. Obrady Komisji zwoływane są na wniosek przewodniczącego Komisji. Obrady Komisji
mają charakter niejawny i odbywają się w siedzibie Organizatora. Komisja sporządza
protokoły z przebiegu swoich obrad.
3. Komisja w trakcie obrad na posiedzeniu 14.11.2017 roku wybierze Zwycięzcę
Konkursu – Uczestnika który zajął 1 miejsce w Konkursie oraz wskaże 100
Uczestników którzy otrzymają wyróżnienia w wykonaniu Zadania Konkursowego
(Laureaci).
4. Kryterium wyboru zwycięskiego rozwiązania Zadania Konkursowego jest:
atrakcyjność marketingowa, oryginalność, nieszablonowość w podejściu do tematu
oraz ogólne wrażenie artystyczne.
5. Rozwiązanie Zadania Konkursowego musi być autorstwa Uczestnika Konkursu i nie
może naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich.
§ 8. Sposób i termin ogłaszania wyników
1. O wyborze jako Laureat, Uczestnik zostanie poinformowany w terminie do
30.11.2017r. poprzez korespondencję elektroniczną za pośrednictwem wiadomości
e-mail, wysłanej na adres Uczestnika wskazany w Formularzu.
2. Laureat, do którego wysłano wymienioną w pkt. 1 informację i powiadomiono go o
zwycięstwie w Konkursie, w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania wskazanej
informacji przesyła do Organizatora drogą elektroniczną, na adres zwrotny: a) swoje

3.
a.
b.
4.

5.
6.

imię, nazwisko, b) adres zamieszkania, c) numer PESEL lub numer NIP wraz z
nazwą i adresem właściwego urzędu skarbowego; d) numer telefonu dla kontaktu z
Organizatorem.
Laureat traci prawo do nagrody w przypadku:
nieotrzymania przez Organizatora w wyznaczonym terminie danych zgodnie z pkt. 2
powyżej;
niedopełnienia warunków Regulaminu.
W każdym z ww. przypadków Organizator powiadamia Laureata o fakcie utraty prawa
do Nagrody poprzez korespondencję elektroniczna za pośrednictwem wiadomości email, wysłanej na adres Uczestnika wskazany w Formularzu.
W przypadku utraty przez Laureata prawa do nagrody, nagroda przechodzi na rzecz
Organizatora.
Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 15.11.2017 r. o godzinie
15:00 poprzez ich ogłoszenie na stronie https://www.wikogamechanger.pl/ z
podaniem imion i nazwisk odpowiednich Laureatów.

§ 9. Wydanie nagród
1. Nagroda wysłana zostanie na podany przez Laureata adres zamieszkania za
pośrednictwem poczty kurierskiej w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez
Organizatora danych, o których mowa w § 8 pkt. 2 powyżej.
2. Laureat zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody. Z uwagi na obowiązuje
przepisy podatkowe, wydanie nagrody nastąpi pod warunkiem prawidłowego
wypełnienia i podpisania oświadczenia potwierdzającego przyjęcie nagrody oraz
dokumentów podatkowych - osobiście przez Laureata.
§ 10.Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Do kompetencji Komisji należy rozpatrywanie reklamacji wpływających od
Uczestników Konkursu.
2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być
składane przez Uczestników w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora:
GOOD VIBE Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 19c/18 03-287 Warszawa. O zachowaniu
terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, datę i miejsce
zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, treść żądania oraz dopisek „Dlaczego
#biegnezWiko”
4. Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie
później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.
5. Zainteresowani są powiadamiani listem poleconym o sposobie rozpatrzenia
reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Przy
rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz
obowiązujących przepisach prawa.
6. Tryb reklamacyjny nie pozbawia Uczestnika możliwości dochodzenia roszczeń przed
sądami powszechnymi.
§ 11. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu
przeprowadzenia Konkursu, w tym ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania
nagród oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu np.
rozpatrzenie reklamacji oraz do celów podatkowych i księgowych.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016., poz. 922 z
późn. zm.). 4. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, ale są
niezbędne do udziału w Konkursie, w szczególności wydania nagród. Dane osobowe
Uczestników są niezwłocznie usuwane po zakończeniu i rozliczeniu Konkursu, w tym
wydaniu nagrody i dochowaniu obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem
przypadków, w których istnieje obowiązek przechowywania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa oraz gdy, Uczestnik w drodze odrębnego oświadczenia
wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach
marketingowych.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych, ich poprawiania oraz żądania ich
usunięcia.
§ 12. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.09.2017 r.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio Regulamin
Serwisu oraz obowiązujące przepisy prawa.
3. Regulamin dostępny są na stronie: https://www.wikogamechanger.pl/ oraz w
siedzibie Organizatora.
4. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z

organizatorem pod adresem e-mail info@goodfellasgroup.pl

Załącznik nr 1
Opis oferty Organizatora Wycieczki:
Sylwester w Paryżu to niezapomniane dni pełne wrażeń! Doskonała okazja do włączenia się,
przynajmniej na kilka dni, w rytm życia miasta artystów, świata mody, galerii i niezliczonych
modnych barów i kawiarni. Po intensywnym zwiedzaniu warto skorzystać z propozycji
wspólnego wieczoru w renomowanym paryskim kabarecie. Rejs po Sekwanie, podczas
którego można podziwiać piękne widoki i romantyczne zakątki, a także miejsca, gdzie
tworzyła się historia Europy oraz pamiątki po najsłynniejszych ludziach minionych epok
pozwalają wczuć się w niepowtarzalną atmosferę miasta. W programie kolacja sylwestrowa z
tańcami w restauracji w centrum Paryża. Zapowiada się szampańska zabawa!

1. DZIEŃ.
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Paryża. Transfer do hotelu. Nocleg.
2. DZIEŃ.
Śniadanie. Rejs statkiem po Sekwanie. Z pokładu statku zobaczyć można m.in.:
fasadę Muzeum dOrsay, Pont Neuf - najstarszy most Paryża, katedrę Notre-Dame,
budynek Conciergerie i Grand Palais. Następnie wjazd na wieżę Eiffla, uważaną za
symbol Paryża. Przejazd metrem na Montmartre. Zwiedzanie bazyliki Sacré-Coeur

wzniesionej na szczycie wzgórza Montmartre, Place du Tertre - jednego z najbardziej
malowniczych zakątków Paryża. Spacer rue des Saules, gdzie znajduje się
legendarne miejsce spotkań paryskiej bohemy - Au Lapin Agile, przez plac Pigalle do
placu Blanche ze słynnym kabaretem Moulin Rouge. Powrót do hotelu.
Przygotowanie do uroczystej kolacji sylwestrowej z muzyką i tańcami. Przejazd do
restauracji metrem. Kolacja sylwestrowa. Powrót do hotelu autokarem o godz. 2.00,
nocleg.
3. DZIEŃ.
Wczesne śniadanie. Przejazd metrem na Île de la Cité będącą najstarszą częścią
miasta. Znajdują się tu m.in. Pałac Sprawiedliwości i Conciergerie. Najbardziej znane
miejsce Île de la Cité to katedra Notre-Dame - serce Paryża. Zwiedzanie katedry.
Spacer po Dzielnicy Łacińskiej: paryski uniwersytet Sorbona, zwiedzanie Panteonu miejsce spoczynku m.in. Victora Hugo, Marii Skłodowskiej-Curie i Woltera, gwarny
bulwar Saint-Michel, Ogrody Luksemburskie, bulwar Saint-Germain z kawiarniami,
restauracjami, butikami i sklepikami z antykami. Zwiedzanie Luwru, uważanego za
najwspanialsze muzeum na świecie. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu):
kolacja przy muzyce na żywo w restauracji w Dzielnicy: Łacińskiej lub Opery.
Fakultatywnie: wieczór w kabarecie Moulin Rouge (za dodatkową opłatą na miejscu).
Powrót do hotelu, nocleg.
4. DZIEŃ.
Śniadanie. Wykwaterowanie. Zdeponowanie bagażu w hotelowej przechowalni.
Przejazd metrem na plac Charlesa de Gaullea. Następnie podziwiać można Łuk
Triumfalny - symbol Francji i Champs-Elysées cieszące się sławą najpiękniejszej ulicy
świata. Spacer po Avenue Montaigne i rue du Faubourg Saint-Honoré, gdzie skupili
swoje sklepy najbardziej znani projektanci mody, twórcy haute couture, piękny plac
de la Concorde z obeliskiem z różowego marmuru i ośmioma posągami kobiet,
symbolizującymi największe miasta Francji. Powrót do hotelu, odbiór bagaży.
Transfer na lotnisko i przelot do Polski.

