
REGULAMIN KONKURSU

„Transformers: Robots in Disguise”

(dalej „Regulamin”)

A       Postanowienia ogólne.

1. Konkurs „SIMBA” (zwany dalej  „Konkursem”) jest organizowany przez Polsat Media

Biuro Reklamy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie ul.

Ostrobramska  77,  04-175  Warszawa,  wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  prowadzonego

przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.  st.  Warszawy  XII  Wydział  Gospodarczy  pod  nr  KRS

0000467579, (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Simba Toys Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

przy  ul.  Flisa  2,  02-247  Warszawa,  wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  Sądu

Rejonowego  dla  m.st.  Warszawy,  XII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru

Sądowego numerem KRS: 55810, NIP: 521-10-00-324, (dalej „Fundator”).

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne z wyłączeniem: 

a) pracowników  oraz  stron  umów  cywilnoprawnych  zawieranych  przez  Organizatora,

Fundatora lub spółek zależnych od powyżej wymienionych;

b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących

wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub

stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą

pozostającą we wspólnym pożyciu;

2. W przypadku osób niepełnoletnich przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik musi

uzyskać  zgodę  rodziców  bądź  opiekunów  prawnych  na  uczestnictwo  w  Konkursie.

Organizator  jest  upoważniony,  aby w każdym momencie  trwania  Konkursu lub przed



przyznaniem nagrody,  zweryfikować czy takie  pozwolenie zostało wydane. W imieniu

uczestników nie posiadających zdolności do czynności prawnych wszelkie oświadczenia

składają ich przedstawiciele ustawowi, jak również przedstawiciele ustawowi odbierają

nagrodę w imieniu uczestników nie posiadających zdolności do czynności prawnych.

B.    Celem  Konkursu  jest  promocja  produktu:  zabawek  z  serii  „Transformers:  Robots  in

Disguise”. Konkurs odbywać się będzie na stronie internetowej  www.cartoonnetwork.pl

 („Strona Internetowa”) i będzie komunikowany poprzez spot konkursowy emitowany na

antenie programu telewizyjnego Cartoon Network.

C.      Czas trwania Konku  rsu.

1. Konkurs trwa od 29 listopada 2016 roku do dnia 27 grudnia 2016 roku i polega na wzięciu

udziału w zadaniu konkursowym zamieszczonym na Stronie Internetowej („Czas trwania

Konkursu”);

2. Ogłoszenie  wyników  Konkursu  nastąpi  do  dnia  12  stycznia  2017  roku  na  Stronie

Internetowej.

D.      Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu

dokonania  oceny  prawidłowości  zgłoszeń  do  Konkursu,  rozpatrywania  oraz  interpretacji

Regulaminu,  Organizator  powoła  Komisję  Konkursową.  W  skład  Komisji  Konkursowej

wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

E.      Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie są:

      a.  Transformers: Robots in Disguise Optimus Prime x 1: o wartości 99,90 zł netto

b. Transformers: Robots in Disguise x 20: każdy o wartości 75 zł netto;

c. Transformers: Robots in Disguise Zestaw x20:  każdy o wartości 13 zł netto;

 (dalej „Nagrody”).

http://www.cartoonnetwork.pl/


2. Łączna wartość Nagród wynosi 1 857,9 PLN (z VAT).

3. Każdy uczestnik Konkursu może wygrać Nagrodę tylko jedną nagrodę.

4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie

zostały im przyznane, są wyłączone.

F.            Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

1. Warunkiem  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  wykonanie  zadania  konkursowego

znajdującego  się  na  Stronie  Internetowej  polegającego  na  zagraniu  w  grę  „Wyścigi

Samochodowe”  a  następnie  wypełnienie  formularza  konkursowego  z  równoczesnym

podaniem w formularzu zgłoszenia swoich danych osobowych tj.: imię, nazwisko, wiek,

adres e-mail oraz telefon kontaktowy (dalej: „Dane”). 

2. Zwycięzcami  Konkursu  będzie  41  uczestników,  zwycięzca  1  Nagrody  Głównej  z

najwyższą liczbą punktów oraz po 4 uczestników w każdej  z 5 Kategorii określonych w

pkt.  E.  3,  których  przejazdy w grze  będą  w dalszej  kolejności  najwyżej  punktowane

(„Zwycięzcy”). 1 zwycięzca z najwyższym wynikiem otrzyma Nagrodę Główną (o której

mowa w pkt E. 1 a), 20 zwycięzców z najwyższym wynikiem otrzyma Nagrodę, o której

mowa  w pkt  E.  1  b),  następnie  kolejni  Zwycięzcy  z  kolejnymi  wynikami  otrzymają

kolejno Nagrody określone w pkt  E.1. c). 

3. Lista Kategorii klasyfikacji wyścigu: 

a. Kategoria 1: Uczestnicy w wieku do 5 lat;

b. Kategoria 2: Uczestnicy w wieku 6 lat;

c. Kategoria 3: Uczestnicy w wieku 7 lat;

d. Kategoria 4: Uczestnicy w wieku 8 lat;

e. Kategoria 5: Uczestnicy w wieku od 9 lat. 

4. Lista  Zwycięzców  Konkursu  podana  zostanie  na  stronie  www.cartoonnetwork.pl po

zakończeniu Konkursu. 

G.           Odbiór Nagród.

http://www.cartoonnetwork.pl/


1. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców Konkursu pocztą na adres wskazany przez te

osoby w formularzu zgłoszeniowym, w terminie nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu)

dni od dnia zakończenia Konkursu, wedle wyboru Organizatora.

2. W oparciu o adres e-mail wprowadzony przez uczestnika do formularza zgłoszeniowego

Organizator  podejmie 3 (trzy)  próby kontaktu ze Zwycięzcą w ciągu nie więcej  niż 5

(pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu. Jeżeli Uczestnik, mimo 3 (trzech) prób

kontaktu podjętych przez Organizatora nie odpowie na wysłane mu wiadomości e-mail w

ciągu 5 (pięciu)  dni roboczych od zakończenia Konkursu to Uczestnik traci prawo do

nagrody. Przez nieudaną próbę nawiązania kontaktu z Uczestnikiem Konkursu rozumie

się brak odpowiedzi na wiadomości e-mail wysłane w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od

zakończenia Konkursu.

3. W przypadku, gdy Organizator nie będzie mógł skontaktować się ze Zwycięzcą, zgodnie z

ust.  2  powyżej,  Organizator  zastrzega  sobie  prawo przyznania  Nagrody  osobie,  która

zajęła kolejne miejsce w klasyfikacji Konkursu.

4. Podatek  dochodowy  od  Nagrody  obciąża  zwycięzcę  zgodnie  z  ustawą  o  podatku

dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 10.51.307 j.t. z późn.

zm.).

5. Fundator,  w przypadku,  gdy powstanie  taki  obowiązek,  zgodnie z  art.  30 ust.1  pkt.  2

ustawy o  podatku  dochodowym od osób fizycznych  z  dnia  26  lipca  1991 r.  (Dz.  U.

10.51.307  j.t.  z  późn.  zm.),  przed  wydaniem Nagród  zwycięzcom Konkursu,  obliczy,

pobierze  i  odprowadzi  do  właściwego  Urzędu  Skarbowego  zryczałtowany  podatek

dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.

H.           Postanowienia końcowe.

1. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  weryfikacji,  czy  zwycięzca  Nagrody  spełnia

warunki  określone w Regulaminie Konkursu,  a także warunki określone w przepisach

prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia

określonych  oświadczeń,  podania  określonych  danych  bądź  przedłożenia  określonych



dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego.

Może  również  postawić  wymóg  obecności  pod  numerem  kontaktowym  w  ustalonym

czasie.  Niespełnienie  warunków  Konkursu  lub  wynikających  z  przepisów  prawa  lub

odmowa  spełnienia  powyższych  żądań  powoduje  wykluczenie  danego  uczestnika  z

Konkursu  z  jednoczesnym  wygaśnięciem  prawa  do  nagrody  i  jakichkolwiek  innych

roszczeń w stosunku do Organizatora i Fundatora, jak również uprawnia Organizatora do

odmowy przyznania lub wydania Nagrody.

2. Administratorem danych  osobowych  udostępnionych  przez  Uczestników Konkursu

jest  Organizator.  Uczestnik  Konkursu  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  jego  danych

osobowych  przez  Organizatora  dla  celów  organizacji  Konkursu  oraz  wydania

przyznanych Nagród. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych

osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Dane osobowe Uczestników

Konkursu  mogą  być  przekazane  Fundatorowi  Nagród,  w celu  wykonania  przez  niego

obowiązków wynikających  z  Regulaminu  Konkursu.  Zgłaszając  udział  w Konkursie  i

biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na

zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne,

lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Po zakończeniu Konkursu dane

osobowe Uczestników konkursów zostaną niezwłocznie usunięte.

3. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na

jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie

dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później

niż  w terminie  7  dni  od  dnia  zakończenia  Konkursu,  albo  w terminie  7  dni  od  dnia

otrzymania  odpowiedzi  na  reklamację,  jeżeli  została  ona  zgłoszona  w  terminie.

Reklamacje  zgłoszone w tym trybie  rozstrzyga  Komisja  Konkursowa.  Organizator  nie

będzie  rozpatrywał  reklamacji  zgłoszonych  po  terminie  określonym  powyżej,  a

Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej

4. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie,  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. 



5. Zgłaszając  udział  w Konkursie  i  biorąc  w nim udział  uczestnik,  jego rodzic  bądź

opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na

jego treść.

6. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na

Stronie Internetowej.


