Regulamin konkursu "Szkolne postanowienia noworoczne”

1. Organizatorem konkursu jest GANDALF Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi
przy Al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w
Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS
0000381992, posiadająca NIP 527-26-52-185, posiadająca kapitał
zakładowy w wysokości 17 205 000.00 zł wg stanu na dzień
01.08.2011r..
2. Konkurs
prowadzony
jest
na
całym
obszarze
RP.
W konkursie bierze udział każdy Klient Księgarni Internetowej Gandalf,
który w okresie jego trwania złoży i opłaci zamówienia na łączną wartość
200,00 PLN (może to być jedno lub kilka zamówień na łączną kwotę 200
zł w czasie trwania konkursu) oraz wykona zadanie konkursowe,
polegające na dokończeniu zdania: „Moje dziecko postanawia, że w
nowym roku szkolnym...”
3. Konkurs trwa od 2 lipca do 30 września 2013 roku (za datę zakończenia
konkursu uznaje się dzień ogłoszenia wyników).
4. Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać od 2 lipca do 20 września 2013r.
do godz. 23:59 poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony w koncie
klienta,
podsumowaniu
zamówienia
lub
na
http://www.gandalf.com.pl/konkursy/szkolne-postanowienia/.
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
Konkursu. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy,
współpracownicy oraz rodziny pracowników i współpracowników
Organizatora konkursu.
5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art.
2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r.
6. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z
Konkursem jest Organizator. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na
wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku
z organizacją Konkursu na rzecz GANDALF Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi,
przy Al. Piłsudskiego 135, 92-318, w celach marketingowych, a także na
opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejscowości i adresu email na
liście laureatów. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane
będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia
199 r o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926
z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie
podanie uniemożliwia udział w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawiania i do wniesienia sprzeciwu
ich przetwarzania po zakończeniu Konkursu. Ponadto Uczestnik wyraża
zgodę na otrzymywanie od firmy GANDALF Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi

przy Al. Piłsudskiego 135, 92-318 oraz podmioty trzecie, z którymi
współpracuje Gandalf Sp. z o.o. informacji handlowych za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, w tym na wskazany w formularzu
zgłoszeniowym adres e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. ( Dz.U. z 2002 nr 144,poz. 1204 z
późn. zm)
7. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
8. Wszystkie odpowiedzi, które spełnią warunek minimalnych zakupów w
okresie
trwania
konkursu
zostaną
opublikowane
na
stronie
Gandalf.com.pl.
9. Informacja o wynikach konkursu pojawi się na stronie internetowej
Gandalf.com.pl 30 września 2013 roku.
10.
Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład
wejdzie prezes księgarni, członek zarządu oraz pracownik działu
marketingu (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa ocenia
wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zadań
Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowością
przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których
pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją
niniejszego Regulaminu.
11.
Rozstrzygnięcie konkursu polegać będzie na wybraniu 100
najciekawszych zdaniem Komisji odpowiedzi konkursowych. Kryteria
oceny odpowiedzi, którymi kierować będzie się Komisja Konkursowa to
kreatywność i oryginalność. Decyzja Komisji ma charakter ostateczny i
wiążący dla Uczestników oraz nie podlega reklamacji.
12.

W Konkursie Organizator przewidział następujące nagrody:

Jedna nagroda I stopnia: skuter i słownik języka polskiego PWN i bon o
wartości 100 zł do wykorzytsania na zakupy na Gandalf.com.pl
Trzy nagrody II stopnia: rower o wartości nie większej niż 1500,00 złotych,
ufundowany przez Bank BGŻ, bon o wartości 100 zł do wykorzystania na
zakupy na Gandalf.com.pl oraz słownik języka polskiego PWN
Trzy nagrody III stopnia: bon o wartości 200 zł do wykorzystania na zakupy na
Gandalf.com.pl oraz słownik języka polskiego PWN
Pięć nagród III stopnia: bon o wartości 150 zł do wykorzystania na zakupy w
sklepach Reporter Young i słownik języka polskiego PWN
Dziesięć nagród IV stopnia: bon o wartości 100 zł do wykorzystania na zakupy
w sklepach Reporter Young i słownik języka polskiego PWN
Dziesięć nagród V stopnia: zestaw przyborów na biurko Leitz WOW i słownik

języka polskiego PWN
Pięć nagród VI stopnia: bon o wartości 50 zł do wykorzystania na zakupy w
sklepach Reporter Young i słownik języka polskiego PWN
Sześćdziesiąt trzy nagrody VII stopnia: słownik języka polskiego PWN
13.
Organizator konkursu zapłaci podatek dochodowy od każdej z
nagród finansowo - rzeczowych, której wartość przekracza kwotę 760
PLN. Podatek wyniesie 10 proc. wartości nagrody. Płatnik podatku
przekaże należny podatek na konto właściwego urzędu skarbowego w
przewidzianym przez przepisy terminie.
14.
Nagrody zostaną przekazane za pośrednictwem Poczty Polskiej,
firmy kurierskiej lub transportem własnym według decyzji Organizatora.
Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim.
Każdy ze zwycięzców konkursu zostanie poinformowany o wygranej emailem na adres podany na Koncie Klienta. W przypadku braku
możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w ciągu 7 dni od
zakończenia konkursu nagroda przepada i odbywa się ponowne wybranie
zwycięzcy.
15.
Każdy ze zwycięzców konkursu wyraża zgodę na opublikowanie
jego imienia, inicjału nazwiska oraz miasta zamieszkania na stronach
serwisu Gandalf.com.pl. Nagrody nie podlegają zamianie na inne niż
przewidziane w konkursie lub na ich równowartość pieniężną.
16.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie skutki
niedotrzymania przez Uczestnika konkursu punktów niniejszego
Regulaminu, w szczególności mogących rodzić niebezpieczeństwo
odebrania nagrody przez osobę do tego nieuprawnioną.
17.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z
konkursu w przypadku naruszenia przez Uczestnika zobowiązań
wynikających z Regulaminu lub gdy uzna zgłoszenie za nieoryginalne
bądź niesamodzielne oraz gdy będzie miał wątpliwości czy prawa do tej
pracy przysługują zgłaszającemu się do udziału w Konkursie.
18.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia, które nie
dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.
19.
Organizator
nie
ponosi
odpowiedzialności
za
zgłoszenia
konkursowe, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego
niezależnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie
nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestników.
Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
20.
Uczestnicy Konkursu poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyrażają
zgodę na publikowanie swojego iminia i nazwiska, miejscowości, adresu
email we wszelkiego rodzaju materiałach informacyjnych o Konkursie,

jak również w materiałach promocyjnych, reklamowych, marketingowych
i prasowych bez ograniczenia, co do czasu i terytorium i bez
dodatkowego wynagrodzenia.

