REGULAMIN KONKURSU
„Bezpieczni kolarze III”
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§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Konkursu „Bezpieczni kolarze III” (zwanym dalej “Konkursem”), jest PKO
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, której
akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000551487 (wpisanej do
rejestru przedsiębiorców), kapitał zakładowy 25 000 000 zł (w całości opłacony),
NIP: 527-27-34-144 (zwana dalej „Organizatorem”).
Fundatorem Nagród jest Organizator.
Konkurs jest prowadzony przy wykorzystaniu serwisu internetowego www.webankieta.pl/ (zwanej
dalej “Webankieta”).
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu
art. 22 (1) kodeksu cywilnego, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, przez których rozumie się zarówno
osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy, jak i osoby zatrudnione w ramach umów
cywilnoprawnych przez Organizatora, w okresie trwania Konkursu.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
a. zalogowanie się i zarejestrowanie na www.quizrowerowy.webankieta.pl
lub poprzez kod QR dostępny w namiocie Organizatora, usytuowanym w Strefie Expo
wyścigów PKO Ubezpieczenia VIA Dolny Śląsk w następujących edycjach Konkursu i
lokalizacjach:
Edycja VI – Sobótka,
Edycja VII – Miękinia,
b. podanie swoich danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres e-mail, miasto zamieszkania,
c. podanie swojego pseudonimu,
d. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgód dostępnych w
Webankieta i
e. udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe.
Osoba, która spełniła wszystkie warunki wzięcia udziału w Konkursie, opisane w pkt 1-3 powyżej,
zwana jest „Uczestnikiem”.
Konkurs będzie realizowany w dwóch edycjach wyścigów PKO Ubezpieczenia VIA Dolny Śląsk:
a. Edycja VI : trwa od 10.10.2020 od godz. 9.00 do 11.10.2020 do godz. 19.00
b. Edycje VII : trwa od 17.10.2020 od godz. 9.00 do 18.10.2020 do godz. 19.00
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub inne nieprawidłowości w
działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz strony Webankieta.pl.

§ 3. NAGRODA
Nagrodą główną w każdej edycji Konkursu jest bon towarowy o wartości 200,00 PLN do
wykorzystania w sieci sklepów Empik (zwany dalej “Nagrodą Główną” lub „Nagrodą”).
Nagrodami dodatkowymi w każdej edycji Konkursu jest 5 bonów towarowych o wartości 50,00
PLN każdy do wykorzystania w sieci sklepów Empik (zwane dalej “Nagrodą Dodatkową” lub
„Nagrodą”).
Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę lub inny ekwiwalent.
Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani
jakakolwiek inna nagroda.
§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
Nagrodę Główną w każdej z edycji Konkursu otrzymuje Uczestnik, który w najkrótszym czasie
udzieli największej liczby poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe. Nagrody Dodatkowe
zostaną przekazane kolejnym 5 Uczestnikom, którzy udzielą poprawnych odpowiedzi na największą
liczbę pytań osiągając w kolejności 2, 3, 4, 5 i 6 najlepszy czas.
W przypadku, w którym więcej niż jeden Uczestnik uzyska ten sam czas, kwalifikowany w kolejności
do Nagrody jako najlepszy, wówczas Nagroda zostanie przyznana temu Uczestnikowi, który wziął

udział w Konkursie jako pierwszy (liczy się moment zalogowania i zarejestrowania na
www.quizrowerowy.webankieta.pl). Dotyczy to zarówno zasad przyznawania Nagród
Dodatkowych, jak i Nagrody Głównej.
3. W Konkursie można wziąć udział jeden raz w każdej z Edycji wymienionych w § 2 pkt 3 lit. a) i 5.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagród za
pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail, podany w Webankieta przez Uczestnika,
będącego zwycięzcą, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia danej edycji
Konkursu.
5. Nagrody zostaną wydane zwycięzcom na koszt Organizatora i wysłane na wskazany przez
zwycięzcę adres e-mail.
6. Lista zwycięzców (pseudonim, miasto zamieszkania) zostanie umieszczona na stronie www
Organizatora, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia danej edycji
Konkursu.
7. W celu przekazania Nagrody, zwycięzca w ciągu 14 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej,
jest zobowiązany przesłać w wiadomości zwrotnej potwierdzenie/wskazanie adresu e-mail do
wysyłki Nagrody.
8. W przypadku nie potwierdzenia/nie wskazania przez zwycięzcę swojego adresu e-mail w terminie,
wskazanym w pkt 7, Nagroda przepada.
9. Organizator jest uprawniony do podania pseudonimu oraz miasta zamieszkania poszczególnych
zwycięzców na stronie www.pkoubezpieczenia.pl.
10. Nagroda zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez zwycięzcę, nie później niż w terminie
30 dni od daty potwierdzenia/wskazania przez zwycięzcę adresu e-mail.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności z powodu niepodania, podania błędnych danych,
niepotwierdzenia adresu e-mail przez zwycięzcę (po otrzymanym e-mailu od Organizatora, o
którym mowa w pkt. 4 powyżej) lub zmiany danych Uczestnika, o których Organizator nie został
poinformowany. W takim przypadku Nagroda przepada.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy
rejestracji, w szczególności za zmianę jego danych osobowych, uniemożliwiające skontaktowanie
się z Uczestnikiem, któremu przyznano Nagrodę.
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§ 5. REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnik może zgłaszać w formie e-mail na adres email Organizatora: reklamacje.majatek@pkoubezpieczenia.pl w czasie trwania danej edycji
Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wysłania Uczestnikowi
Nagrody.
Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie zostanie rozpatrzona.
Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny Uczestnika,
składającego reklamację, oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być
wysłana e-mailem, z tytułem “Bezpieczni kolarze III”.
Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora. Pisemna
odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na podany przez Uczestnika adres korespondencyjny.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Podstawę prawną Konkursu stanowi niniejszy Regulamin.
Organizator może odwołać Konkurs w danej edycji wyścigu, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. a) i
pkt 5, jeżeli dana edycja wyścigów nie odbędzie się. Organizator poinformuje o odwołaniu
Konkursu w danej edycji na stronie www.pkoubezpieczenia.pl. nie później niż przed planowanym
terminem odwołanej edycji Konkursu.
Organizator może zmienić miejsce i termin przeprowadzenia danej edycji wyścigów PKO
Ubezpieczenia Via Dolny Śląsk, wymienionych w § 2 pkt 3 lit. a) i pkt 5; zmiana w tym zakresie nie
stanowi zmiany Regulaminu. Organizator poinformuje o zmianie miejsca i terminu przeprowadzenia
danej edycji wyścigów PKO Ubezpieczenia Via Dolny Śląsk, wymienionych w § 2 pkt 3 lit. a) i pkt
5 na stronie www.pkoubezpieczenia.pl. nie później niż przed planowanym każdorazowym terminem
danej edycji Konkursu.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
i inne obowiązujące przepisy prawa.

5.
6.
7.

Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą poddawane pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Organizatora.
Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.pkoubezpieczenia.pl.
Udział w Konkursie jest dobrowolny.

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., w dniu 29 września 2020r.

