
REGULAMIN KONKURSU  
 

 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Nazwa Konkursu: 

Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Wakacyjny Konkurs Gazety Wrocławskiej” 
 
Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest Oddział „Prasa 
Wrocławska” we Wrocławiu (50-073) przy ul. św. Antoniego 2/4 spółki Polskapresse Sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 41, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, nr NIP 
522-01-03-609, nr REGON 012047699-00086, o kapitale zakładowym w wysokości 41 
503 000,00 zł, zwany dalej „Organizatorem”, wydawca Gazety Wrocławskiej. 

 
2. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia konkursu zapewnia 

Gratka Technologie, należąca do grupy Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(02-672) przy ul. Domaniewskiej 41 – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”.  

 
3. Zasięg konkursu.  

Konkurs odbędzie się na obszarze województwa dolnośląskiego. 
 
4. Czas trwania konkursu. 

Konkurs SMS rozpoczyna się w dniu 15 lipca 2011 r. o godz. 10.00 i kończy w dniu 
31.08. 2011 r. o godz. 20.00 

 
5. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy 

przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego Koordynatora 
Technicznego.  

 
DANE OSOBOWE 

 
6. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają 

zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku                      
z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie 
swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich 
wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są 
niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje 
prawo wglądu do  informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania 
wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania 
przetwarzania danych osobowych. 

 
UCZESTNICY KONKURSU 
 



7. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba 
fizyczna, pełnoletnia ( z zastrzeżeniem pkt.8 regulaminu ), zamieszkała na terenie Polski, 
która spełni warunki regulaminu. 
 

8. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy: 
- Organizatorów oraz członków ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, 
rodzeństwo, rodzice) 
- firmy „Gratka-technologie” oraz członków ich najbliższej rodziny 
 

9. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne: 
- z akceptacją regulaminu konkursu, 
- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie, 
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału                        
w konkursie.  
 

KOMISJA KONKURSOWA  
 
10. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności               

w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru 
zwycięzców konkursu, Organizator powoła 4 osobową Komisję Konkursową.                    
W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.  
 

PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU  
 
 
11. Konkurs składa się z dwóch części – jedna daje możliwość wygrania nagrody dnia, a 

druga nagrody wakacji.  
 
12. Nagrodę dnia wygrywa osoba, która w ustalonym przedziale czasowym wyśle SMS o 

podanej treści, zawierający numer kodu przypisanego nagrodzie. Wygrywa pierwszy, a 
dalej, co trzeci trafiający do sytemu SMS, do wyczerpania ilości nagród przypisanych 
kodowi i godzinie. 

 
13. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS podany jest w gazecie i na Witrynie. 

Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości 
SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w konkursie 

 
14. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system 

zgłoszeń, który określa czas odbioru wiadomości SMS. 
 
15. Każdy wysłany SMS jest jednocześnie zakupem bieżącego wydania e-gazety 

Wrocławskiej. Każdy zgłoszony do konkursu otrzymuje kod upoważniający go do 
pobrania e-wydania Gazety Wrocławskiej, na witrynie prasa24.pl 

 
 
16. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia 

prawa uczestnictwa w konkursie. 
 
17. Lista nagrodzonych w konkursie dnia jest publikowana na łamach Gazety Wrocławskiej, 

trzy dni wydawnicze po publikacji konkursu. 



 
18. Nagrodę wakacji wygrywa dwóch Czytelników, którzy wyślą najwięcej 

najoryginalniejszych, zdaniem komisji, rozwiązań zadań (odpowiedzi na pytanie), 
publikowanych na łamach Gazety Wrocławskiej. Rozwiązania-odpowiedzi, powinny być 
umieszczone na kuponie drukowanym w ramce konkursowej. 

 
19. Kupony przyjmowane są w redakcji do 5.09.2011r. Kupony, które wpłyną po tym dniu nie 

będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego. 
 
20. Przy ocenianiu odpowiedzi komisja uwzględnia: liczbę nadesłanych kuponów (po 1 punkt 

za każdy kupon) oraz oryginalność odpowiedzi (max. 4 punkty za każde zadanie na 
pojedynczym kuponie). Zwycięzcami zostają 2 Czytelnicy, którzy uzbierają najwięcej 
punktów. 

 
 
  
NAGRODY  

21. Nagrodami głównymi w konkursie są 2 telewizory LED o parametrach technicznych TV 
LCD THOMSON 32FS3246 full HD o wartości 1499,00 brutto/sztuka 

 

22. Nagrody dodatkowe (nagrody dnia) to: książki, płyty CD, płyty DVD, drobny sprzęt 
RTV/AGD, bilety do kina, zabawki, sprzęt sportowy i inne. Łączna dzienna wartość 
nagród to około 500-700 zł brutto. 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU  
 
23. Organizator powiadomi zwycięzcę konkursu dnia o przyznaniu nagrody na łamach 

„Gazety Wrocławskiej” każde 3 dni po opublikowaniu konkursu. Organizator poinformuje 
także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody, a w przypadku zwycięzców z poza 
Wrocławia poprosi o podanie danych do wysyłki, tj. imienia, nazwiska, dokładnego 
adresu, telefonu kontaktowego. 

 
24. Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu wakacji o przyznaniu nagrody na łamach 

„Gazety Wrocławskiej” w dniu 8 września 2011 r. Organizator poinformuje także 
zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody, a w przypadku zwycięzców z poza Wrocławia 
poprosi o podanie danych do wysyłki, tj. imienia, nazwiska, dokładnego adresu, telefonu 
kontaktowego 

 
 
ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK  
 
25. Nagrody zwycięzca może odbierać w siedzibie Organizatora do dnia 10 listopada 2011 r. 

Zwycięzca konkursu jest obowiązany zapłacić podatek w wysokości  10% od wartości 



wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 760 zł (  art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 
26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 
2010r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.) nie później niż w dniu wydania nagrody. Jest to 
warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie 
powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Organizator. W przypadku 
nieodebrania nagrody w terminie, przejdzie ona na własność Organizatora lub zostanie 
przekazana Fundatorowi.  

 
26. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej 

równowartości w pieniądzu. 
 
27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej 

nagrody.  
 
 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 
28. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia 

konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po 
tym dniu nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.  

 
29. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, 

nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz 
podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Gazeta 
Wrocławska, ul. św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław  

 
30. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.  
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
31. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie 

Organizatora oraz jest dostępny na Witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 
zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.  

 
32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. 

Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminu, w 
szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o 
złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym 
jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i 
zostaną wykluczone z Konkursu. 

 
 
33. Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług 

telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. Upusty 
cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają 
zastosowania do numeru dostępowego do serwisu. 

 
 
 



 
 
 
 
 


