REGULAMIN KONKURSU
„Wygraj bilety na mecz inauguracyjny Mistrzostw Świata Polska-Serbia”
§ 1 Postanowienia ogólne
1.

2.

3.

Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj bilety na mecz inauguracyjny Mistrzostw Świata Polska-Serbia”
(„Konkurs”) jest Deloitte Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-133) przy al. Jana Pawła II 22,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000004728, NIP: 527-020-73-28, REGON: 006233202,
kapitał zakładowy w wysokości 16 000 500,00 zł („Organizator”).
Konkurs zostanie ogłoszony poprzez wysłanie wiadomości e-mail do wszystkich byłych pracowników
Organizatora lub spółek z grupy Organizatora, którzy zarejestrowali się w programie Deloitte Alumni, z prośbą o
uaktualnienie swoich danych w bazie Deloitte Alumni. Uprawnione do uczestnictwa w Konkursie są wyłącznie
osoby, które otrzymają informację o Konkursie w podany wyżej sposób (Newsletter Alumni Deloitte) i
spełniają kryteria przewidziane w § 2 ust. 7 Regulaminu („Uczestnicy”).
Niniejszy regulamin („Regulamin") jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki
uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników.

§ 2 Cel i zasady uczestnictwa w Konkursie
1.

Celem Konkursu jest wyłonienie 5 najciekawszych odpowiedzi na pytanie Dlaczego polska reprezentacja
prowadzona przez włoskiego trenera Ferdinando De Giorgiego może mieć przewagę nad innymi drużynami? oraz
sprawiedliwe przyznanie nagród w postaci 5 podwójnych wejściówek na mecz inauguracyjny CEV Mistrzostwa
Europy w piłce siatkowej mężczyzn – Eurovolley Poland 2017, który odbędzie się 24 sierpnia 2017 roku, na PGE
Narodowy.
2. Wyboru odpowiedzi dokona komisja konkursowa składająca się z 3 przedstawicieli Organizatora („Komisja
konkursowa” lub „Komisja”). W skład Komisji wchodzą: Karolina Jedrzejczyk, Anna Bracik, Paweł Jakóbik.
3. W ocenie odpowiedzi będą brane pod uwagę kreatywność i oryginalność.
4. Aby odpowiedź została zakwalifikowana do Konkursu nie może być dłuższa niż 550 znaków ze spacjami.
5. Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie, powinien nie później niż do godziny 23.59 dnia 15 sierpnia 2017 r.
udzielić odpowiedzi na pytanie, wysyłając ją na adres e-mail ceplalumni@deloittece.com.
6. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
7. W Konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
miejsce zamieszkania oraz adres do doręczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i które skutecznie
przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w ust. 5 niniejszego paragrafu.
8. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich organów zarządzających, jak
również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii
prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo,
chyba że są byłymi pracownikami Organizatora lub spółki z grupy Organizatora, zarejestrowali się w programie
Deloitte Alumni i zostaną poinformowani o Konkursie w sposób opisany w § 1 ust. 2. Regulaminu.
9. Udział w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
10. Odpowiedź może zostać wykluczona z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Komisję
konkursową, że nie spełnia ona wymogów Regulaminu lub w przypadku otrzymania przez Organizatora
informacji, że narusza ona dobre imię osób trzecich.
§ 3 Przebieg Konkursu
1.

2.

Spośród odpowiedzi uczestniczących w Konkursie, zostanie wybranych 5 najlepszych, w ocenie Komisji
Konkursowej, odpowiedzi tj. najbardziej oryginalnych i kreatywnych. Autorzy ww. odpowiedzi uzyskują prawo
do Nagrody stając się zwycięzcami („Zwycięzcy”).
Decyzje w przedmiocie wyboru Zwycięzców podejmowane są przez Komisję Konkursową.

3.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 17 sierpnia 2017 roku poprzez przesłanie wiadomości e-mail do
Uczestników z listą Zwycięzców.

§ 4 Nagrody
1.
2.

3.

4.

5.

Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
Nagrodami w Konkursie są podwójne wejściówki na mecz inauguracyjny CEV Mistrzostwa Europy w piłce
siatkowej mężczyzn – Eurovolley Poland 2017, który odbędzie się 24 sierpnia 2017 roku, na PGE Narodowy, aleja
Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa („Nagrody”). Każdy ze Zwycięzców otrzyma Nagrodę w postaci jednej
podwójnej wejściówki.
Nagroda zostanie wysłana na adres korespondencyjny Zwycięzcy – podany droga mailową po otrzymaniu
wiadomości o wygranej – w terminie do 3 dni od dnia otrzymania ww. informacji o adresie. Wiadomość e-mail
informującą o adresie do korespondencji, na który zostanie wysłana Nagroda, Zwycięzca zobowiązany jest
przesłać na adres, z którego wysłany zostanie e-mail z wynikami Konkursu, w terminie 3 dni od dnia otrzymania
wiadomości o wygranej.
Zwycięzca, który nie przekaże Organizatorowi informacji o adresie na zasadach przewidzianych w pkt. 3 powyżej,
traci prawo do Nagrody. W takiej sytuacji Organizator przewiduje wyłonienie kolejnych Zwycięzców, których lista
zostanie przesłana do Uczestników e-mailem do 19 sierpnia. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany Nagrody, w tym jej wymiany na ekwiwalent pieniężny.

§ 5 Reklamacje
1.
2.
3.

4.

Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do 14 dni licząc od ogłoszenia wyników
Konkursy, w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora.
Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres
korespondencyjny), wskazanie jej przyczyn.
Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający
reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji (w zależności od drogi jaką złożył
reklamację) listem poleconym lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Reklamacje rozpatruje w imieniu
Organizatora Komisja konkursowa.
Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń
na drodze sądowej.

§ 6 Postanowienia końcowe
1.
2.

3.
4.
5.

Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony
Uczestnikom w wiadomości e-mail, o której mowa w § 1 ust. 2. Regulaminu.
Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres
ceplalumni@deloittece.com z informacją o takiej rezygnacji z adresu e-mail, na który została przesłana
wiadomość o Konkursie. Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy, powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody,
która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Deloitte.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni przepisów niniejszego Regulaminu,
rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii związanych z Konkursem.
Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem
e-mail: ceplalumni@deloittece.com. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 2 dni.

