
REGULAMIN KONKURSU 

„Wybiegaj sobie nagrody” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem Konkursu (dalej „Konkurs”) jest Heureka Huge Idea Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w 

Polsce, Warszawa 01-695, Al. Słowiańska 10B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, 

Wydział XII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000320050, NIP525-244-43-19, REGON: 141686293, 

zwaną dalej „Heureka”, którą reprezentuje: Monika Brzózka – Dyrektor Finansowa (dalej „Organizator”). 

 

2. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na zlecenie fundatora nagród 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.. 

 

3. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Wybiegaj sobie nagrody” 

(dalej „Regulamin”). 

 

4. Konkurs trwa od 14.02.2014  tj. od  momentu opublikowania wpisu określonego w § 3 pkt. 1 do 31.03.2014 

do godziny 23.59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”). 

 

5. Konkurs jest prowadzony na stronie WWW Pomoc to Moc http://pomoctomoc.pzu.pl/ 

 

§ 2 

Warunki wzięcia udziału w Konkursie 
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które 

mają ukończone 18 lat (dalej: „Uczestnik”). 

 

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

konkursowych w imieniu osób trzecich. 

 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz 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,  i nazwiska na liście 

zwycięzców Konkursu na profilu „Pomoc to Moc - społeczna odpowiedzialność PZU” w serwisie Facebook 

oraz na stronie WWW Pomoc to Moc http://pomoctomoc.pzu.pl/ 

 

 

§ 3 

Zasady i przebieg Konkursu 
1. Zadaniem konkursowym przesłanie zdjęcia pokazującego trasę przebiegniętą przez Uczestnika zarejestrowaną  

przy pomocy urządzenia GPS (lub innego wybranego przez Uczestnika), która tworzy obraz. 

 

2. Zadanie zawarte jest we wpisie opublikowanym stronie WWW Pomoc to Moc http://pomoctomoc.pzu.pl/ w 

dniu 14.02.2014. 

 

3. Prace konkursowe należy przesyłać emailem na adres konkurspzu@vml-poland.com formie zdjęcia (format 

JPG) o wadze nie przekraczającej 2MB. W treści wiadomości należy podać link do źródła zdjęcia na stronie, 

na którą Uczestnik zaciąga dane z GPSa oraz adres email do kontaktu.  

 

4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 

 

5. Odpowiedzi na zadanie konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową (dalej „Komisja”). W skład 

Komisji  wchodzą: 

a. Agata Lipiec 

b. Artur Dziekański 
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c) Agnieszka Gilewska 

 

6. Komisja nagrodzi 10 (dziesięć) osób. Przy wyborze Zwycięzców brane będą pod uwagę w szczególności: 

oryginalność i kreatywność oraz walory estetyczne przedstawionych prac. 

 

7. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na stronie WWW Pomoc to Moc http://pomoctomoc.pzu.pl/ oraz 

profilu „Pomoc to Moc - społeczna odpowiedzialność PZU” najpóźniej do 04.04.2014r. 

 

8. Zwycięzcy zobowiązani są wysłać najpóźniej do 10.04.2014 swój adres korespondencyjny za pomocą 

wiadomości email (przesłanej z adresu, z którego wysłane zostało zgłoszenie konkursowe) na adres: 

konkurspzu@vml-poland.com   

 

9. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w pkt. 8, w określonym terminie, 

podania nieprawidłowych danych lub przesłania ich z adresu email innego niż podany do kontaktu w 

momencie zgłoszenia pracy do Konkursu, Zwycięzca traci prawo do nagrody. 

 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę adresu do korespondencji. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy z przyczyn od 

Organizatora niezależnych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez poszczególnych Zwycięzców lub 

zdarzeń siły wyższej. 

 

11. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z 

jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi 

wyłonionemu przez Komisję Konkursową, o której mowa w pkt. 5, według kryteriów określonych w pkt. 6. 

Taki Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem wiadomości email, przesłanej na 

adres, z którego przesłane zostało zgłoszenie konkursowe.  

 

12. 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 

Zgłoszenia Uczestników 

1. Wysłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z zaświadczeniem, iż Uczestnik Konkursu: akceptuje postanowienia 

niniejszego regulaminu posiada prawa autorskie do przesłanych plików 

 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich w stosunku do  nadesłanej 

pracy konkursowej. 

 

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na: 

a) przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w związku z uczestnictwem w Konkursie. 

Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.  

b) Nieodpłatne wykorzystanie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych przez Organizatora przesłanego 

zdjęcia w celu komunikowania wyników Konkursu oraz w dowolnych materiałach promocyjnych 

Organizatora. 

 

§ 5 

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 Konkurs, w szczególności Uczestników, którzy: 

a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; 

b. 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. 
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§ 6 

Nagrody 
 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

a) Miejsce pierwsze -  Zegarek Garmin Forerunner® 210 o wartości 800 zł oraz pakiet startowy na jeden 

z biegów sponsorowanych w roku 2014 przez PZU wartości  80 zł. 

b) Miejsce drugie i trzecie - słuchawki Jabra Sport™ WIRELESS o wartości 300 zł  oraz pakiet startowy 

na jeden z biegów sponsorowanych w roku 2014 przez PZU wartości  80 zł. 

c) Miejsca od czwartego do dziesiątego - karty podarunkowe na sprzęt sportowy wartości 200 zł. 

 

2. Do każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej 

zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od 

ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej Nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% 

wartości nagród opisanych w pkt. 1).  Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej 

nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w 

Konkursie. 

 

3. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem 

Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany 

podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi 

wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika. 

 

4. Nagrody wysyła Organizator do 14 (czternastu) dni roboczych od przesłania przez Zwycięzcę swoich danych 

korespondencyjnych. 

 

 

§ 7 

Postępowanie reklamacyjne 
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: PZU S.A. z siedzibą w 

Warszawie przy ul. al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, zaadresowaną do Pani Agaty Lipiec z dopiskiem 

„Reklamacja – Konkurs „Wybiegaj sobie nagrody”. 

 

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

data stempla pocztowego – data nadania. 

 

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 listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na 

adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W 

przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą, pomimo jej dwukrotnego 

awizowania, reklamację uznaje się za dostarczoną. 

 

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. 

 

§ 8 

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. Organizator jest przetwarzającym dane osobowe 

na podstawie umowy zawartej z administratorem danych osobowych. 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. 

  

 

 

 

 



§ 9 

Postanowienia końcowe 
1. Regulamin dostępny jest na stronie WWW Pomoc to Moc 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. 

 

 

 


