REGULAMIN KONKURSU
“Skocz po nagrody”
§1
Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie “Skocz po nagrody”,
zwanym dalej “Konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest firma „Beer Fingers” Sp. z o. o. zwana dalej „Organizatorem”
z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Ogrodowej 31/35, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w m.st. Warszawy, IVX wydział Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000203779, posiadająca NIP: 1181733929,
REGON: 015721475
§2
Czas trwania konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21 kwietnia 2016 roku i trwać będzie do dnia 31 sierpnia
2016 roku włącznie.
2. W dniu zakończenia konkursu zostaną zsumowane przesłane przez Uczestników
opakowania po Podwójnych Paluszkach – minimum 50 sztuk pustych opakowań po
Podwójnych Paluszkach - których ilość decyduje o ilości punktów. Jedno opakowanie po
Podwójnych Paluszkach to 1 punkt.
3. Ostatecznym terminem dostarczenia opakowań po Podwójnych Paluszkach razem z
formularzem zgłoszeniowym jest dzień 31 sierpnia 2016 roku do godziny 00.00.
Opakowania dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie. Znaczenie
przy zakwalifikowaniu do konkursu ma data stempla pocztowego.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie 05 września 2016 roku. Wyniki Konkursu zostaną
opublikowane na stronie internetowej www.beerfingers.pl
www.facebook.com/PodwojnePaluszki w w/w terminach.
5. Konkurs będzie prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami
zawartymi w niniejszym Regulaminie.
§3
Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność
do czynności prawnych oraz osób, które ukończyły 13 rok życia i uzyskały pisemną zgodę
rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie oraz które posiadają adres
zamieszkania na terenie na terenie Rzeczpospolitej Polski.
2. Pisemna zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka stanowi zamieszczony na stronie
www.beerfingers.pl formularz zgłoszeniowy który należy wypełnić i przesłać łącznie z
opakowaniami po paluszkach na adres siedziby Organizatora. Pisemna zgoda na udział
dziecka w konkursie jest wymagana dla celów dowodowych. W przypadku podejrzeń
dotyczących wiarygodności przesłanej pisemnej zgody rodzica uczestnika konkursu który
ukończył 13 rok życia, osoba ta zostanie zdyskwalifikowana od udziału w konkursie.

3. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby powiązane z Organizatorem tj. pracownicy
współpracownicy, przedstawiciele, oraz ich rodziny tj. mąż, wstępni, zstępni na równi
z osobami przysposobionymi i przysposabiającymi oraz inne osoby pozostające z w/w we
wspólnym pożyciu i/lub prowadzące z nimi wspólne gospodarstwo domowe a także rodzina
i krewni Organizatora.
4. Osoba, która spełnia warunki udziału w Konkursie oraz zgłosi swój udział w nim, zgodnie z
Regulaminem, zwana będzie Uczestnikiem, a wszystkie osoby łącznie Uczestnikami.
§4
Zasady Konkursu
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika, jest łączne spełnienie
następujących warunków:
a) zebranie minimum 50 sztuk pustych opakowań po Podwójnych Paluszkach
b) zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Konkursu.
c) wypełnienie formularza zgłoszeniowego, wydrukowanie go i wysłanie razem z
opakowaniami po Podwójnych Paluszkach na adres:
2. Beer Fingers Sp. z o.o.
Ul. Ogrodowa 31/35
00-893 Warszawa
z dopiskiem KONKURS
3. Formularz zgłoszeniowy i Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.beerfingers.pl
jak również w siedzibie organizatora konkursu - firmy Beer Fingers Sp. z o.o.
4. Nie załączenie, nie wypełnienie bądź błędne wypełnienie formularza zgłoszeniowego
powodować będzie wykluczenie z udziału w Konkursie.
5. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Organizatora, będącego administratorem danych osobowych, w celach
związanych z organizacją i prowadzeniem Konkursu oraz wyłonieniem zwycięzców.
Uczestnik wyraża również zgodę na publikację jego imienia i nazwiska w serwisie
www.facebook.com oraz na stronie internetowej www.beerfingers.pl na liście laureatów
Konkursu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu korespondencyjnego
Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiających wydanie nagrody zdobytej w
Konkursie. W takim przypadku uczestnik traci prawo do Nagród.
7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem poczty
elektronicznej w terminie 72 godzin od rozstrzygnięcia Konkursu.

§5
Nagrody
1. Nagrodami dla Uczestników, którzy prześlą największą ilość opakowań (minimum 50
opakowań) Podwójnych Paluszków są:
a) za pierwsze miejsce
•

1 szt. smartfon OVERMAX + zestaw Podwójnych Paluszków po 1 sztuce ze smaku

b) za drugie miejsce
•

1 szt. tablet OVERMAX + zestaw Podwójnych Paluszków po 1 sztuce ze smaku

c) za trzecie miejsce
•

1 szt. skoki DREAM JUMP + zestaw Podwójnych Paluszków po 1 sztuce ze smaku

b) zestawy z produktami spożywczymi z naszej oferty handlowej maksymalnie dla 30
kolejnych osób z największą liczbą przesłanych opakowań:
•

dla 10 kolejnych osób
•

•

dla 20 kolejnych osób
•

•

3 opakowania z solą Podwójnych Paluszków + 3 opakowania z sezamem
Podwójnych Paluszków + 3 opakowania w polewie Podwójnych Paluszków +
woda Vytautas 0,5l 3 szt. + 3 szt. sok z borówki amerykańskiej MERRY BERRY
2 opakowania z solą Podwójnych Paluszków + 2 opakowania z sezamem
Podwójnych Paluszków + 2 opakowania w polewie Podwójnych Paluszków +
woda Vytautas 2 szt. 0,5l + 2 szt. sok z borówki amerykańskiej MERRY BERRY

dla 30 kolejnych osób
•

1 opakowania z solą Podwójnych Paluszków + 1 opakowania z sezamem
Podwójnych Paluszków + 1 opakowania w polewie Podwójnych Paluszków +
woda Vytautas 1 szt. 0,5l + 1 szt. sok z borówki amerykańskiej MERRY BERRY

2. Nagrody nie podlegają wymianie na środki finansowe.
3. Nagrody wysyłane są wyłącznie do Uczestników mających miejsce zamieszkania na terenie
Polski.
4. Jeżeli wysłana nagroda nie została przez Uczestnika odebrana, bez względu na przyczynę,
ponowne przesłanie nagrody na ten sam lub inny adres następuje na koszt Organizatora.
Jeśli nagroda nie zostanie odebrana po raz drugi nagroda wraca do puli Organizatora i
będzie wysyłana na koszt uczestnika tylko za jego zgodą.
5. Uczestnik może wygrać nie więcej niż jedną nagrodę przewidzianą w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
6. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.
7. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (dz.U. z 2010 nr 51 poz. 307 t.j. z późn. zm.) łączna wartość przekazanych
laureatom nagród, o których mowa w ust. 1 powyżej podlega opodatkowaniu
zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości
nagrody.

8. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed
wydaniem laureatowi nagród obliczy i pobierze zryczałtowany podatek dochodowy należny
z tytułu wygranej oraz odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego do 20 - tego dnia
następnego m-ca, po miesiącu wydania nagrody.
9. Do wartości nagrody, zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości
nagrody.
10.

Laureat zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz,
lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w konkursie,
obciążającego laureata.

11. Laureat konkursu jest zobowiązany przekazać organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do
wypełnienia obowiązków płatnika.

§6
Reklamacje
1. Reklamacje związane z przebiegiem bądź wynikiem Konkursu powinny zawierać imię i
nazwisko Uczestnika, jego adres i numer telefonu, a także wskazanie i opis przyczyn
reklamacji. Reklamacje mogą być składane wyłącznie na piśmie drogą pocztową z
dopiskiem „Reklamacja konkursowa” w terminie 20 dni od ogłoszenia wyników.
Organizator Konkursu jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od jej
otrzymania. Osoba reklamująca zostanie poinformowana o wynikach postępowania
reklamacyjnego listem wysłanym na adres korespondencyjny podany w przesłanej
Reklamacji. Decyzja o uznaniu bądź nie uznaniu Reklamacji ma charakter ostateczny.
§7
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora nie jest grą
losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o
grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, ze zm.)
2. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych
osobowych w zbiorze danych osobowych i poza tym zbiorem dla celów organizacji
Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz wydania Nagród.
3. Organizator zapewnia, że dane osobowe Uczestnika będą przechowywane w siedzibie
Organizatora i będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
4. Dane osobowe mogą zostać w każdej chwili usunięte na żądanie Uczestnika wyrażone w
formie wiadomości e-mail: biuro@beerfingers.pl lub pisemnie na adres Beer Fingers Sp. z
o.o. ul. Ogrodowa 31/35 00-893 Warszawa.

