
 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu (dalej „Konkurs” „Nagroda”) jest Biuro 

Komunikacji Korporacyjnej PZU S.A. i PZU ŻYCIE S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. 

al. Jana Pawła II 24,00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000009831, NIP: 526-025-10-49 dla 

PZU S.A. oraz nr KRS 0000030211, NIP: 527-020-60-56 dla PZU Życie S.A. (dalej 

„Organizator”). 

2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Wygraj 

darmowy pakiet startowy na PZU Cracovia Półmaraton Królewski”(dalej „Regulamin”). 

3. Konkurs trwa od 26.09.2014 do  12.10.2014 do godziny 23.59 (dalej: „Czas Trwania 

Konkursu”) i będzie składał się z trzech odrębnych części: 

a) Szukaj Lajkonika na 36. PZU Maratonie Warszawskim („Konkurs 1”) 

b) Zostań Królem lub Królewną („Konkurs 2”) 

c) Pytanie do Yareda Shegumo („Konkurs 3”) 

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. 

5. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. 

6. Konkurs jest prowadzony w biurze zawodów 36. PZU Maratonu Warszawskiego (Konkurs 

1);  na stronie www.facebook.com, na profilu „PZU Cracovia Półmaraton” (Konkurs 2) 

oraz na profilu  „Pomoc to Moc - społeczna odpowiedzialność PZU” (Konkurs 3). 

 

§2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie 

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, które mają ukończone 18 lat. Uczestnikiem Konkursu może 

zostać wyłącznie osoba, która posiada profil na Facebooku zgodny z regulaminem 

portalu Facebook lub osoba, która wzięła udział w konkursie podczas 36. PZU Maratonu 

Warszawskiego (dalej: „Uczestnik”). 

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie 

kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. 

3. W Konkursie nie mogą brać udział pracownicy Biura Komunikacji Korporacyjnej Grupy 

PZU oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, 

małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku 

przysposobienia. 

4. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia, 

pierwszej litery nazwiska na liście zwycięzców na blogu www.pomoctomoc.pzu.pl, oraz 

na profilach, na których były prowadzone konkursy w serwisie Facebook. 

 

§3 Zasady i przebieg Konkursu 

1. Konkurs 1 „Szukaj Lajkonika na 36. PZU Maratonie Warszawskim” 

a) Zadaniem konkursowym jest znalezienie w Biurze Zawodów 36. PZU Maratonu 

Warszawskiego Lajkonika i odpowiedź na zadane przez niego pytanie „To 1. PZU 

Cracovia Półmaraton Królewski – jaki powinien być, by spełnił Twoje oczekiwania?”   

b) Odpowiedzi należy umieszczać na tablecie u hostessy towarzyszącej Lajkonikowi w 

dniach 26.09-27.09.2014 roku. 

http://www.pomoctomoc.pzu.pl/


c) Odpowiedzi na zadanie konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową (dalej 

„Komisja”) w składzie:  

 Magdalena Grad 

 Grzegorz Krawczyk 

  Szymon Cieślak 

d) Komisja nagrodzi dwadzieścia osób, które w najciekawszy sposób odpowiedzą 

wykonają zadanie konkursowe: „To 1. PZU Cracovia Półmaraton Królewski – jaki 

powinien być, by spełnił Twoje oczekiwania?”. Przy wyborze Zwycięzców brane będą 

pod uwagę w szczególności: oryginalność, kreatywność i poprawność językowa 

odpowiedzi. 

e) Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na blogu www.pomoctomoc.pzu.pl w ciągu 

tygodnia od zakończenia konkursu. 

f) O wygranej zwycięzcy zostaną poinformowania na podany adres e-mail i poproszeni 

o potwierdzenie swojej zgodny na przyjęcie nagrody do dnia 12.10.2014 r.  

g) W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w ppkt. f,  

w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, Zwycięzca traci prawo 

do nagrody. 

h) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody 

Zwycięzcy z przyczyn od Organizatora niezależnych, a zwłaszcza podania błędnych 

danych przez poszczególnych Zwycięzców lub zdarzeń siły wyższej. 

i) Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe 

wypłacenie równowartości nagrody w pieniądzu. Nie jest możliwa rezygnacja z części 

nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości 

nagrody. 

 

2. Konkurs 2 „Zostań Królem lub Królewną” 

a) Zadaniem konkursowym jest wykonanie zadania: „Przyślij nam swoje zdjęcie z 

treningu w koronie i wygraj darmowy pakiet startowy na 1. PZU Cracovia Półmaraton 

Królewski!”. Zadanie zawarte jest we wpisie opublikowanym na tablicy Profilu „PZU 

Cracovia Półmaraton” w dniu 02.10.2014. 

b) Odpowiedzi konkursowe należy umieszczać w komentarzach pod powyższym 

wpisem w terminie od 02.10.2014 do 08.10.2014 do godziny 23.59. 

c) Komentarze zamieszczone po upływie terminu określonego w ppkt. b powyżej, nie 

biorą udziału w Konkursie. 

d) Odpowiedzi na zadanie konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową(dalej 

„Komisja”). W skład Komisji wchodzą: 

 Magdalena Grad 

 Grzegorz Krawczyk 

 Szymon Cieślak  

e) Komisja nagrodzi pięć osób, które wykonają zadanie konkursowe: „Przyślij nam swoje 

zdjęcie z treningu w koronie i wygraj darmowy pakiet startowy na 1. PZU Cracovia 

Półmaraton Królewski!”. Przy wyborze Zwycięzców brane będą pod uwagę  

w szczególności: oryginalność i kreatywność. 

f) Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na profilu „PZU Cracovia Półmaraton” do 

10.10.2014 r.  

http://www.pomoctomoc.pzu.pl/


g) Zwycięzcy zobowiązani są w ciągu dwóch dni od ogłoszenia wyników do kontaktu  

z administratorem profilu poprzez wiadomość prywatną i podanie swoich danych 

personalnych (imię oraz nazwisko, e-mail oraz nr telefonu). Podane dane będą 

wykorzystane wyłącznie do przekazania informacji organizacyjnych. 

h) W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w ppkt. g,  

w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, Zwycięzca traci prawo 

do nagrody. 

i) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody 

Zwycięzcy z przyczyn od Organizatora niezależnych, a zwłaszcza podania błędnych 

danych przez poszczególnych Zwycięzców lub zdarzeń siły wyższej. 

j) Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe 

wypłacenie równowartości nagrody w pieniądzu. Nie jest możliwa rezygnacja z części 

nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości 

nagrody. 

 

3. Konkurs 3 Pytanie do Yareda Shegumo 

a) Zadaniem konkursowym jest odpowiedź na pytanie: „Gdybyś miał możliwość 

potrenowania z Yaredem Shegumo, to o czym chciałbyś z nim porozmawiać?” 

Zadanie zawarte jest we wpisie opublikowanym na tablicy Profilu „Pomoc to Moc - 

społeczna odpowiedzialność PZU” w dniu 06.10.2014. 

b) Odpowiedzi konkursowe należy umieszczać w komentarzach pod powyższym 

wpisem w terminie od 06.10.2014 do 12.10.2014 do godziny 23.59. 

c) Komentarze zamieszczone po upływie terminu określonego w ppkt. b powyżej, nie 

biorą udziału w Konkursie. 

d) Odpowiedzi na zadanie konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową (dalej 

„Komisja”). W skład Komisji wchodzą: 

 Agata Lipiec 

 Magdalena Grad 

 Grzegorz Krawczyk 

e) Komisja nagrodzi pięć osób, które wykonają zadanie konkursowe: „Gdybyś miał 

możliwość potrenowania z Yaredem Shegumo, to o czym chciałbyś z nim 

porozmawiać?”. Przy wyborze Zwycięzców brane będą pod uwagę w szczególności: 

oryginalność, kreatywność i poprawność językowa odpowiedzi. 

f) Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na profilu „Pomoc to Moc - społeczna 

odpowiedzialność PZU” w ciągu dwóch dni roboczych od zakończenia konkursu. 

g) Zwycięzcy zobowiązani są w ciągu dwóch dni od ogłoszenia wyników do podania 

swoich danych personalnych (imię oraz nazwisko, adres e-mail, nr telefonu). Podane 

dane będą wykorzystane wyłącznie do przekazania informacji organizacyjnych. 

h) W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w ppkt. g,  

w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, Zwycięzca traci prawo 

do nagrody. 

i) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody 

Zwycięzcy z przyczyn od Organizatora niezależnych, a zwłaszcza podania błędnych 

danych przez poszczególnych Zwycięzców lub zdarzeń siły wyższej. 



j) Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe 

wypłacenie równowartości nagrody w pieniądzu. Nie jest możliwa rezygnacja z części 

nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości 

nagrody. 

 

 

§4 Nadzór nad przebiegiem Konkursu 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 

których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem 

Konkursu oraz Regulaminem serwisu Facebook, w szczególności Uczestników, którzy: 

a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; 

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego nie zgodnie  

z zasadami serwisu Facebook; 

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook; 

d) którzy nadeślą odpowiedź zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi 

obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub 

opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub 

życia ludzi lub zwierząt. 

2. Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika 

skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie. 

3. Organizator może ustosunkowywać się do treści (postów) zamieszczanych przez 

Uczestników na Fanpage. 

4. Organizator może usuwać treści (posty) zamieszczane przez Uczestników na profilach 

„PZU Cracovia Półmaraton” i „Pomoc to Moc - społeczna odpowiedzialność PZU”   

w przypadku gdy posty te zawierają treści niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, 

wulgarne, naruszające prawa lub dobra osobiste osób trzecich. 

 

§5 Nagrody 

Nagrodami w Konkursie są pakiety startowe na 1. PZU Cracovia Półmaraton Królewski wraz  

z biletem kolejowym na przejazd z Warszawy do Krakowa specjalnym wagonem, w którym 

przewidziano atrakcje dla uczestników opisane na blogu Pomoc to moc w poście pod adresem: 

http://pomoctomoc.pzu.pl/temat/sport/wygraj-darmowy-pakiet-startowy-na-pzu-cracovia-

polmaraton-krolewski, dalej „Nagrody”.  

 

§6 Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane drogą elektroniczną na adres 

spolecznosci@pzu.pl, z tytułem „Reklamacja – konkurs „Wygraj darmowy pakiet startowy 

na PZU Cracovia Półmaraton”. 

2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty 

ogłoszenia wyników. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej 

reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany tą samą drogą, w ciągu 14 

(czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.  

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. 

 

http://pomoctomoc.pzu.pl/temat/sport/wygraj-darmowy-pakiet-startowy-na-pzu-cracovia-polmaraton-krolewski
http://pomoctomoc.pzu.pl/temat/sport/wygraj-darmowy-pakiet-startowy-na-pzu-cracovia-polmaraton-krolewski
mailto:spolecznosci@pzu.pl


§7 Przetwarzanie danych osobowych 

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest PZU S.A. i PZU Życie S.A.  

z siedzibą w Warszawie przy ul. al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Dane te będą 

przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Podanie danych osobowych 

jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania nagród w Konkursie. Uczestnicy Konkursu mają 

prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie  

o ochronie danych osobowych. 

 

§8 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest na blogu „Pomoc to Moc” w poście pod adresem 

http://pomoctomoc.pzu.pl/temat/sport/wygraj-darmowy-pakiet-startowy-na-pzu-cracovia-

polmaraton-krolewski, oraz w siedzibie Organizatora. 

2. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu. 

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

http://pomoctomoc.pzu.pl/temat/sport/wygraj-darmowy-pakiet-startowy-na-pzu-cracovia-polmaraton-krolewski
http://pomoctomoc.pzu.pl/temat/sport/wygraj-darmowy-pakiet-startowy-na-pzu-cracovia-polmaraton-krolewski

