Regulamin konkursu
„Rowerowa Wycieczka do Krainy Marzeń”
§1 [Organizator i Partner]
1. Organizatorem konkursu „Rowerowa Wycieczka do Krainy Marzeń” (zwanej dalej
„Konkursem”) jest KROSS S.A. z siedzibą przy ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz (zwana
dalej „Organizatorem”).
2. Partnerem konkursu jest Byss S.C. z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 21, 70-372
Szczecin.
3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl przepisów art. 919 i następnych
Kodeksu cywilnego.

§2 [Uczestnicy]
1. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora i Partnera, pracownicy
Agencji Pracy Tymczasowej zatrudnieni u Organizatora, pracownicy firm
współpracujących z Organizatorem: Engineo Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin, w
szczególności wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
2. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba
fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce,
która:
a. ma pełną zdolność do czynności prawnych lub
b. nie ma zdolności do czynności prawnych (wówczas musi być reprezentowana
przez swoich przedstawicieli ustawowych) lub
c. ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (wówczas osoba taka bierze
udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych albo opiekunów
prawnych – niezbędne są zgody pisemne);
3. Zapewnienie możliwości udziału w Konkursie jest świadczone drogą elektroniczną.
4. Wymagania techniczne niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie są następujące:
a. komputer z dostępem do sieci Internet;
b. standardowa przeglądarka internetowa z obsługą cookies.
§3 [Mechanika Konkursu]
1. Konkurs prowadzony jest od 10.04.2017 do 10.05.2017 lub do jednostronnego jego
odwołania przez Organizatora lub Partnera i jest prowadzony za pośrednictwem strony
internetowej udostępnionej pod adresem www.legrandbikes.pl/konkurs („Strona www”),
na której może zostać zamieszczona informacja o odwołaniu Konkursu.
2. Konkurs polega na wykonaniu przez Uczestnika następujących działań:
a. Wybranie roweru z oferty Le Grand dostępnej na stronie www.legrandbikes.pl
poprzez kliknięcie w przycisk „Mój wymarzony rower” znajdujący się pod
każdym rowerem
b. Udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego właśnie ten rower to moje
marzenie?” Wygrywają najbardziej kreatywne odpowiedzi.
3. Komisja powołana przez Organizatora (zwana dalej „Komisją”) wyłania Zwycięzców w
terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia Konkursu kierując się

subiektywną oceną zgłoszonej pracy. Zwycięzca jest zawiadamiany o wygraniu nagrody
za pośrednictwem poczty elektronicznej (na podany w trakcie Konkursu adres e-mail) ).
4. W skład Komisji wchodzą:
a. Katarzyna Wyroba – przedstawiciel Organizatora
b. Hubert Kowalski – przedstawiciel Partnera
5. Zwycięzca traci prawo do nagrody, a Organizator jest zobowiązany do przyznania
nagrody Uczestnikowi, którego odpowiedź jest kolejną najlepszą według Komisji, w
przypadku:
a. niepodania przez Zwycięzcę pełnych danych (o których mowa w §6) w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu
b. podania fałszywych danych;
c. podania nieprawidłowego adresu e-mail.
§4 [Nagrody]
1. Zestawienie nagród:
a. 3 (słownie trzy) równorzędne nagrody główne w postaci bonu o wartości
jednostkowej 2 000 zł brutto każdy (słownie: dwa tysiące zł) upoważniającego do
odbioru roweru marki Le Grand.
b. 10 (słownie: dziesięć) równorzędnych nagród pocieszenia w postaci bonu o
wartości jednostkowej 200 zł brutto każdy (słownie: dwieście zł) upoważniającego
do odbioru produktów marki Le Grand
c. dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie równej 11,11% wartości nagród, o
których mowa w punkcie a) oraz b), która będzie przeznaczona na zapłatę
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 30
ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity
Dz. U.2016 poz. 2032)
2. Uczestnik, któremu zostaje przyznana nagroda, o której mowa w ust. 1 lit. a lub b (w
sposób, o którym mowa w §3), zostaje zwycięzcą (zwanym dalej „Zwycięzcą”).
Zwycięzca, któremu przyznano nagrodę, o której mowa w ust. 1 lit. a oraz b otrzymuje
dodatkową nagrodę pieniężną, o której mowa w ust. 1 lit. c).
3. Bon jest możliwy do zrealizowania przez 1 rok od daty ogłoszenia Zwycięzców w sklepie
internetowym Le Grand pod adresem www.legrandbikes.pl
4. Organizator informuje, że nie wszystkie rowery lub akcesoria mogą być dostępne w
momencie realizacji bonu przez Zwycięzcę. W tym przypadku Zwycięzca ma prawo do
wyboru dowolnego innego produktu będącego aktualnie w ofercie.
5. W przypadku wyboru przez Zwycięzcę roweru o cenie wyższej od wartości bonu,
Zwycięzca może odebrać wybrany rower za dopłatą różnicy pomiędzy bonem a ceną
detaliczną wybranego roweru.
6. W przypadku wybrania przez Zwycięzcę produktu w cenie niższej niż wartość bonu,
różnica pomiędzy ceną detaliczną a wartością bonu nie będzie Zwycięzcy zapłacona przez
Organizatora.
7. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia chęci realizacji
bonu przez Zwycięzcę i potwierdzenia przez Organizatora dostępności produktu(ów) z
tym zastrzeżeniem, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez
Zwycięzcę niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub
opóźniających doręczenie Nagrody
8. Uczestnik ma prawo maksymalnie do tylko jednej nagrody, o której mowa w ust. 1.

9. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby. Zakaz nie dotyczy
przeniesienia prawa do nagrody na przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego
Zwycięzcy za uprzednią zgodą Organizatora.
10. Zwycięzca otrzymuje nagrodę z wszystkimi przynależnościami i dokumentami, jakie są
dostępne (gwarancja).
§5 [Reklamacje i wykluczenia]
1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być:
a. pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji
Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji;
b. przesłane listem poleconym na adres Organizatora;
c. wysłane najpóźniej w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia wyłonienia
Zwycięzców (reklamacja wysłana po tym terminie nie wywołuje skutków
prawnych; dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data
stempla pocztowego).
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 5 dni kalendarzowych od
daty ich otrzymania.
3. W przypadku złamania przez Uczestnika zapisów regulaminu lub wykrycia przez
Organizatora podejmowania przez Uczestnika prób wpłynięcia na wynik Konkursu,
Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu bez
jakiegokolwiek postępowania wyjaśniającego. Takiemu Uczestnikowi nie przysługuje
prawo złożenia reklamacji na decyzję o wykluczeniu.
§6 [Dane osobowe]
1. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:
a. Imię i nazwisko
b. Adres e-mail
c. Nr telefonu
2. Organizator będzie zbierał ponadto od Zwycięzców następujące dane:
a. Adres zamieszkania (do wysyłki nagrody)
b. Adres zameldowania (do rozliczeń z urzędem skarbowym)
c. Prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL)
d. Data urodzenia
e. Nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu, a co za
tym idzie dane uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców będą przetwarzane dla celów udziału w
konkursie,
dla celów podatkowych (dotyczy Zwycięzców), a także dla celów
marketingowych, objętych odrębnym oświadczeniem zgody.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w
Konkursie. Osobom podającym dane osobowe przysługują prawa do:
a. dostępu do danych,
b. możliwości ich poprawiania.
6. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców jest
Organizator oraz Partner . Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na
zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych.

§7 [Prawa autorskie]
1.

2.
3.
4.

5.

Zwycięzca oświadcza, że do zwycięskich pracy, tj. dzieł w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałego w ramach realizacji
Umowy (dalej: „Dzieło”) przysługują mu pełne majątkowe prawa autorskie.
Zwycięzca oświadcza, że Dzieło nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym
zwłaszcza praw autorskich osób trzecich.
Wykonawca oświadcza, że Dzieło jest wolne od jakichkolwiek wad prawnych.
Z chwilą otrzymania nagrody Zwycięzca przenosi na Organizatora autorskie prawa
majątkowe do Dzieła, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących
polach eksploatacji:
a. trwałe i czasowe utrwalanie, zwielokrotnianie w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym dla celów publikacji,
rozpowszechnianie, stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie
Filmu lub dowolnej liczby jego kopii,
b. wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału Dzieła lub jego
egzemplarzy,
c. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany,
d. wykorzystywanie w projektach realizowanych przez Organizatora lub na jego
zlecenia na potrzeby własne lub osób trzecich,
e. modyfikowanie na potrzeby bieżące i przyszłe Organizatora, w tym tworzenie
nowych wersji i adaptacji,
f. wprowadzenie do pamięci komputera,
g. wprowadzanie do sieci informatycznych i teleinformatycznych oraz także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Dzieła dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym, co dotyczy zarówno Dzieła jako całości,
jak i jego fragmentów.
Wraz z przeniesieniem praw autorskich na Organizatora przechodzi prawo do
rozporządzania, korzystania i dalszego zezwalania na korzystanie z opracowań, o których
mowa w art. 2 Prawa Autorskiego.

§8 [Ustalenia końcowe]
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
2. Regulamin dostępny jest na Stronie www oraz w wersji papierowej w siedzibie
Organizatora.

