Regulamin Konkursu
„Weź płytę”
(„Regulamin”)
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu zwany dalej „Konkursem” „Weź płytę” oraz fundatorem nagrody w
postaci płyty z autografem „Letni, Chamski Podryw” jest „KARAT”, z siedzibą w Chęcinach ul.
Staszica 12, 26-060 Chęciny , zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest poprzez stronę internetową Organizatora działającą w domenie:
http://www.letnichamskipodryw.pl/ zwaną dalej „Stroną Organizatora”.
3. Konkurs trwa w dniach od 25 czerwca 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku, przy czym
rozstrzygnięcie (powiadomienie o zakwalifikowaniu do otrzymania nagrody) nastąpi do dnia 15
sierpnia 2016 roku. O przyznaniu nagrody uczestnik powiadomiony zostanie przez Organizatora
poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail.
4. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 30 listopada
2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, nr 201, poz. 1540 za zm.)
2. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być pełnoletnie osoby fizyczne,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające obywatelstwo polskie oraz miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w
Regulaminie Akcji Regulamin Akcji promocyjnej „Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną
100 zł”.
3. Uczestnik Konkursu, który spełni WSZYSTKIE warunki określone w Regulamin Akcji promocyjnej
„Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł” i zostanie zakwalifikowany do wypłaty
premii gwarantowanej 100 zł otrzyma od Organizatora dodatkową nagrodę w postaci płyty
„Letni, Chamski Podryw”
4. Uczestnikowi Konkursu nie wolno w jakikolwiek sposób wpływać na jego wynik, w sposób inny
niż określony w Regulaminie.
5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który narusza zapisy Regulaminu.
§ 3. Nagrody w Konkursie
1. Ilość nagród w Konkursie jest nieograniczona.
2. Nagrodą w konkursie jest płyta „Letni, Chamski Podryw”
3. Laureatowi nie przysługuje prawo do zmiany nagrody na inną formę nagrody.
4. Nagrody wysłane zostaną pocztą w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia zwycięzców (15 sierpnia
2016
roku)
na
adres
Uczestnika
podany
w
Aplikacji
URL:
kontona4.zpremia.pl//promocja/?lp=lpv1
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§ 5. Podatki w Akcji promocyjnej
1. Wartość nagrody w Konkursie jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych
na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. , poz.361 z późn. zm.).
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