REGULAMIN KONKURSU „Karty Prezentowe epay”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w
konkursie „Karty Prezentowe epay”, dalej zwanym „Konkursem”, organizowanym
za pośrednictwem portalu http://www.facebook.com/epayPL/.
2. Organizatorem Konkursu jest Euronet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Bielańska 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000030408, o kapitale zakładowym 57 904 000 zł.,
REGON: 011163179, NIP 526-10-30-333, zwana dalej ‘Organizatorem’.
3. Konkurs nie jest w żadnym zakresie organizowany ani sponsorowany przez portal
społecznościowy Facebook. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za
organizację i przeprowadzenie Konkursu.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani osoby
współpracujące z Organizatorem na podstawie stałych umów zlecenia, a także
członkowie rodzin wyżej wymienionych osób. Przez członków rodziny na potrzeby
Konkursu rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także wszelkie osoby
pozostające w stałym pożyciu z pracownikami lub zleceniobiorcami Organizatora.
§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie; zadanie konkursowe
1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie
dokonania zgłoszenia w Konkursie posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
lub – w odniesieniu do osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, tj.
niepełnoletnich, którzy ukończyli 13 rok życia
– osoby, które uzyskały zgodę
opiekuna prawnego na udział w Konkursie na zasadach wynikających z Regulaminu.
W przypadku uzyskania nagrody w Konkursie, powyższa zgody powinna zostać
potwierdzona przez opiekuna prawnego na piśmie.
2. Z uwagi na warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt. a) oraz c) poniżej, uczestnikiem
Konkursu (‘Uczestnik’) może być jedynie osoba, posiadająca aktywne konto na
profilu Facebook.
3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien:
a) polubić profil epay PL na Facebooku (https://www.facebook.com/epayPL/),
poprzez użycie funkcji „Polub stronę”;
b) w dniach od 13 do 16 października 2016 r. odwiedzić targi „T-Mobile
Warsaw Games Week 2016” odbywające się w Centrum EXPO XXI w
Warszawie, ul. Prądzyńskiego 12/14, (‘Targi’);
c) zrobić podczas Targów zdjęcie (‘Zdjęcie Konkursowe’), zgodne z
tematem przewodnim ustalonym przez Organizatora dla danego dnia
(wskazanymi poniżej) oraz opublikować je w komentarzu pod
odpowiednim dla danego tematu postem konkursowym opublikowanym
przez Organizatora na Facebooku, na profilu epay https://
www.facebook.com/epayPL/. Publikacja Zdjęcia Konkursowego powinna
zostać dokonana w danym dniu, którego dotyczy temat zdjęcia, oraz w
godzinach wskazanych w tabeli poniżej:

Dzień Konkursu

Temat dnia

Godziny publikacji Zdjęcia
Konkursowego

czwartek
13 października 2016 r.

Kocham gry komputerowe

I runda: 14:00-18:30

piątek
14 października 2016 r.

Karty prezentowe epay

I runda: 9:00-13:00

sobota
15 października 2016 r.

Ulubiona karta prezentowa

niedziela
16 października 2016.

Moje towarzystwo podczas
Targów T-Mobile Warsaw
Games Week 2016

II runda: 13:00-17:00
I runda: 9:00-13:00
II runda: 13:00-17:00
I runda: 9.00 – 15.30

4. W każdym z dni wskazanych w ust. 3 powyżej odbędzie się jedna lub dwie rundy
Konkursu (zgodnie z informacją w tabeli), tj. Konkurs będzie trwał od 13 do 16
października 2016 r. i zostanie w nim rozegranych 6 rund Konkursu.
5. Zdjęcia Konkursowe opublikowane poza terminami (godzinami) rund wskazanych w
tabeli w ust. 3 powyżej nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
6. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, przy czym
każde zgłoszenie wymaga opublikowania innego Zdjęcia Konkursowego i bierze
udział tylko w jednej rundzie konkursowej.
8. Opublikowanie Zdjęcia Konkursowego w sposób opisany w ust. 3 pkt. c) powyżej
będzie traktowane przez Organizatora jako zgłoszenie woli udziału w Konkursie. Jeśli
Uczestnikowi zostanie przyznana nagroda w Konkursie i Organizator powiadomi o
tym Uczestnika w sposób wskazany w § 3 ust. 4 poniżej (poprzez wysłanie
wiadomości prywatnej na profilu Facebook), Uczestnik może poinformować
Organizatora o braku woli udziału w Konkursie, poprzez wysłanie wiadomości
zwrotnej, bądź niestawienie się po odbiór nagrody.
9. Przed opublikowaniem Zdjęcia Konkursowego Uczestnik powinien zapoznać się z
warunkami wynikającymi z niniejszego Regulaminu.
§ 3. Nagrody; ogłoszenie wyników Konkursu
1. Zwycięzcami Konkursu zostaną Uczestnicy, których Zdjęcia Konkursowe komisja
konkursowa powołana przez Organizatora (‘Komisja Konkursowa’) uzna za
najciekawsze i najbardziej oryginalne.
2. Nagrodami w Konkursie będzie [30] kart prezentowych o wartości 50 PLN każda
(‘Karty Prezentowe’).
3. W poszczególnych dniach trwania Konkursu zostaną przyznane następujące
nagrody:
•

w czwartek 13 października 2016 r. - 5 Kart Prezentowych;

•

w piątek 14 października 2016 r. – 10 Kart Prezentowych;

•

w sobotę 15 października 2016 r. – 10 Kart Prezentowych;

•

w niedzielę 16 października 2016 r. – 5 Kart Prezentowych.

4. Najciekawsze Zdjęcia Konkursowe zostaną wybrane przez Komisję Konkursową
bezpośrednio po zakończeniu każdej z rund Konkursu, wskazanych w § 2 ust. 3
Regulaminu. O przyznaniu nagrody Organizator niezwłocznie poinformuje zwycięzcę,
wysyłając do niego wiadomość prywatną za pośrednictwem portalu Facebook, na
profil/adres, z którego został opublikowany post ze Zdjęciem Konkursowym.
5. Nagrody przyznane z Konkursie będą mogły być odebrane przez zwycięzców
najwcześniej po upływie 1 godziny od upływu terminu danej rundy Konkursu, tj. dla
przykładu nagrody przyznane w rundzie czwartkowej (13 października 2016 r., godz.
14.00 – 18.30) będą mogły być odebrane w czwartek od godziny 19.30 na stoisku
Organizatora na targach (stoisko epay , hala nr 3 ).
6. Począwszy od terminu wskazanego w ust. 5 powyżej, każdy ze zwycięzców może
odebrać nagrodę do końca trwania targów, tj. do 16 października 2016 r. do godz.
[17:00].
7. Nieodebranie nagrody w terminie i sposób określony w ust. 5 i 6 powyżej będzie
uznawane za rezygnację z udziału w Konkursie i otrzymania nagrody przez
Uczestnika. Organizator zatrzyma nieodebrane Karty Prezentowe i nie przewiduje ich
przekazywania innym Uczestnikom Konkursu.
8. Organizator nie przewiduje publikacji list zwycięzców.
§ 4 Odbiór nagrody
1. Każdy zwycięzca otrzyma prawo do uzyskania nagrody w postaci jednej Karty
Prezentowej o wartości 50 PLN (z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej).
2. Zwycięzca może dokonać wyboru konkretnej Karty Prezentowej spośród dostępnych w
ofercie Organizatora.
3. Organizator nie przewiduje możliwości przeniesienia przez zwycięzcę prawa do nagrody
na rzecz osoby trzeciej ani wypłacenia równowartości nagrody w postaci ekwiwalentu
pieniężnego.
4. Oprócz nagrody rzeczowej w Konkursie (Karty Prezentowej) każdy zwycięzca otrzyma
dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 5,55 PLN, która nie będzie wypłacona
zwycięzcy, lecz zostanie pobrana (potrącona) z łącznej wartości nagrody oraz
odprowadzana przez Organizatora jako podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagrody.
7. Przed odebraniem nagrody zwycięzca powinien przekazać Organizatorowi wszelkie
niezbędne dane dla odprowadzenia należnego podatku do właściwego Urzędu
Skarbowego.
8. Uczestnik będzie zobowiązany zapewnić, że:
(i)

Zdjęcie Konkursowe zostało zrobione przez niego samego, jest oryginalne i
nie było dotychczas nigdzie publikowane,

(ii)

prawa Uczestnika do Zdjęcia Konkursowego nie są niczym ograniczone, w
szczególności Uczestnik ma prawo zamieścić je na portalu Facebook i
udzielić Organizatorowi praw, o których mowa w § 5 poniżej, jak również ma

prawo korzystać dla powyższych potrzeb z wizerunków ewentualnych innych
osób znajdujących się na Zdjęciu Konkursowym;
(iii)

korzystanie z Zdjęcia Konkursowego, zgodnie z Regulaminem nie zagrozi,
ani nie naruszy niczyich praw, dóbr osobistych, w tym w szczególności praw
do wizerunku osób trzecich, ani przepisów prawa.

9. Przed odebraniem nagrody Organizator poprosi zwycięzcę o podpisanie oświadczenia,
którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku
uczestników niepełnoletnich, Organizator będzie również wymagał pisemnego
potwierdzenia przez opiekuna prawnego jego zgody na zobowiązania przewidziane w
niniejszym Regulaminie.
§ 5 Prawa do Zdjęć Konkursowych
1. Zwycięzcy Konkursu, z chwilą podpisania oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 7
powyżej, udzielają Organizatorowi nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych ani
terytorialnych, licencji niewyłącznej do Zdjęcia Konkursowego, uprawniającej
Organizatora do zamieszczania Zdjęcia Konkursowego w ramach stron
internetowych, portali, serwisów i innych mediów, jak również publikacji wydawanych
drukiem przez Organizatora (wraz z prawem do udzielania sublicencji), jak również
dla powyższych potrzeb upoważniają Organizatora do utrwalania Zdjęcia
Konkursowego, jego zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu i udostępniania tak,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, jak również
do rozpowszechniania za pomocą mediów strumieniowych i w celu pobrania oraz
zezwalania na to osobom trzecim, w szczególności w związku z informowaniem o
Konkursie oraz w celach promocji własnej Organizatora.
2. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych
do Zdjęcia Konkursowego, w szczególności dokonywania zmian
(opracowań)
Zdjęcia Konkursowego i do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami w
pełnym zakresie opisanym w Regulaminie.
3. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie przez
Organizatora jego wizerunku utrwalonego na Zdjęciu Konkursowym, jak również
zapewnia, że posiada zgodę innych osób przedstawionych na Zdjęciu Konkursowym i
w ich imieniu udziela zgody na korzystanie z wizerunku tych osób utrwalonego na
Zdjęciu konkursowym, w zakresie opisanym w ust. 1 i 2 powyżej, stosowanych
odpowiednio. Zwycięzca rezygnuje ze wskazywania przez Organizatora jego imienia
i nazwiska przy Zdjęciu konkursowym oraz oświadcza, że osoby przedstawione na
Zdjęciu konkursowym również zrezygnowały z oznaczania Zdjęć Konkursowych ich
imieniem i nazwiskiem.
4. Zwycięzca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w
stosunku do Zdjęcia Konkursowego.
§ 6 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej pod
adresem: Euronet Polska SP. zo.o. , ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa albo
elektronicznie pod adresem:
bszewc@euronetworldwide.com, z dopiskiem:
Reklamacja Konkurs „Karty Prezentowe epay”.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej
reklamację lub adres e-mail, jak również opis i powód reklamacji.

3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub e-mailowo (na
adres podany w reklamacji), w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania
reklamacji przez Organizatora.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzja Organizatora dotycząca
reklamacji nie wstrzymuje dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze
sądowej.
§ 7 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych zwycięzców Konkursu jest Euronet Polska Sp. z
o.o., ul. Bielańska 12 00-085 Warszawa.
2. Dane osobowe zwycięzców Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
Konkursu i wydania nagród zgodnie z Regulaminem. Dane przetwarzane będą
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z
2016 r., poz. 922).
3. W celach określonych w ust. 2 powyżej będą przetwarzane następujące dane
osobowe zwycięzców Konkursu: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania.
4. Zwycięzcy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich
poprawiania. Podanie danych osobowych przez zwycięzców Konkursu jest
dobrowolne, jednak jest warunkiem odebrania nagrody w Konkursie.
§ 8 Postanowienia końcowe
1.

Organizator ma prawo usunąć treści umieszczone pod postem konkursowym, w tym
Zdjęcie Konkursowe, jeżeli poweźmie podejrzenie, że treści zamieszczane przez
Uczestnika na profilu Organizatora naruszają prawo lub Regulamin Konkursu.

2.

W szczególności, Organizator jest uprawniony do usunięcia Zdjęć Konkursowych
zawierających wizerunki osób trzecich, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie,
że na ich wykorzystanie Uczestnik nie posiada zgody, jak również Zdjęć
konkursowych zawierających znaki towarowe podmiotów trzecich i inne przedmioty
chronione prawem własności intelektualnej. Organizator uprawniony jest także do
zakrycia tych elementów na Zdjęciu Konkursowym.

3.

Zdjęcia Konkursowe i posty zawierające treści sprzeczne z prawem bądź dobrymi
obyczajami będą usuwane przez Organizatora.

4.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.epaypolska.pl .

5.

Kontakt z Organizatorem Konkursu jest możliwy za pomocą adresu email
bszewc@euronetworldwide.com oraz pod adresem: Euronet Polska Sp. z o.o. ul.
Bielańska 12, 00-085 Warszawa z dopiskiem „KONKURS KARTY PREZENTOWE
EPAY”.

