Regulamin Konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp z o.o., z siedzibą w Warszawie,
00-380 Warszawa ul. Kruczkowskiego 8, Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy,
KRS 0000035860 kapitał zakładowy 50.000 zł, NIP 526-021-30-95.
2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i przeprowadzony zostanie na łamach dziennika Super Express
wydawanego przez MURATOR S.A z siedzibą w Warszawie (00–570), przy Al. Wyzwolenia 14, wpisanym
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000291159; posiadającym numer
identyfikacji NIP 526-00-08-745, o kapitale zakładowym (opłaconym w całości) 47.450.000,00 zł.
3. Konkurs trwa od 29 maja 2009 r. do 19.06.2009 r. (zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 12
czerwca 2009 roku włącznie).
4. W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba z wyłączeniem pracowników, zleceniobiorców i
firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu oraz z wyłączeniem członków rodzin
pracowników i zleceniobiorców tych firm.
5. Zadanie konkursowe polega na napisaniu historii dotyczącej zdarzenia kradzieży dokumentu, zagubienia
dokumentu i wykorzystania go na szkodę osoby okradzionej.
6. Zadanie konkursowe należy nadsyłać
konkurs@dokumentyzastrzezone.pl.

wyłącznie

drogą

elektroniczną

na

adres

e-mail:

7. Prawidłowe zgłoszenie za pomocą formularza konkursowego powinno zawierać:
a) opis prawdziwego wydarzenia,
b) dane osobowe Uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail,
c) oświadczenie o pełnoletności,
8. Nadesłanie prac konkursowych w sposób określony w regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody Uczestnika na przetwarzanie danych w celach konkursowych.
9. Zgłoszenia nie zawierające któregokolwiek z elementów wymienionych w ust. 5, 6 i 7 będą traktowane
jako nieważne i nie będą uwzględniane.
10. Zwycięzcami konkursu zostaną 3 osoby, których historie zostaną ocenione przez jury jako najciekawsze.
11. Wyboru zwycięzców i oceny prac dokonywać będzie jury konkursu składające się z 3 członków – 2
przedstawicieli Związku Banków Polskich i 1 przedstawiciel Super Expressu.
12. Jeden uczestnik konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.
13. Nagrody dla Laureatów to: 1 miejsce - kwota 2500 pln (słownie: dwa tysiące pięćset złotych , 2 miejsce
- 1500 pln (słownie tysiąc pięćset złotych) 3.miejsce - 1000 pln (słownie: tysiąc złotych).
14. Organizator zastrzega, iż nagroda zostanie wydana w ramach niniejszego konkursu zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Wszelkie koszty związane z otrzymaniem przez
Uczestnika nagród wymienionych w niniejszym regulaminie ponosi Uczestnik. Organizator jest
zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród, których wartość
przekracza 760 zł.
15. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi na stronach Super Expressu w dniu 19 czerwca 2009 roku.
16. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
17. Nadesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie i
opublikowanie nadesłanych prac przez Organizatora na potrzeby Kampanii Systemu DOKUMENTY
ZASTRZEŻONE.

18. Nadesłanie prac konkursowych w sposób określony w regulaminie jest równoznaczne z oświadczeniem
Uczestnika iż przysługują mu wszelkie niezbędne prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz prawa
pokrewne w stosunku do nadesłanej pracy mającej charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie niezbędnym dla publikacji, oraz wyrażeniem zgody przez
Uczestnika na wykorzystywanie i opublikowanie nadesłanych prac przez Organizatora na potrzeby
Kampanii Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Uczestnik oświadcza również, że treści zawarte w
nadesłanych pracach nie będą naruszały przepisów prawa, ani jakichkolwiek prawem chronionych dóbr
osób trzecich.
19. Organizator prześle nagrody drogą pocztową w terminie 30 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia
konkursu i listy Laureatów. Jeśli nagroda, przesłana zgodnie z niniejszym punktem, nie zostanie
odebrana, organizator będzie uprawniony do uznania, że zwycięzca rezygnuje z nagrody.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień regulaminu z ważnych
powodów w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania konkursu z
ważnych przyczyn.
21. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora przy ul. Kruczkowskiego 8 oraz na
stronie internetowej www.se.pl i stronie internetowej www.dokumentyzastrzezone.pl i obowiązuje od
momentu jego zamieszczenia.
22. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i
zakładach wzajemnych.

