REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ BILETY NA MECZ TWARDYCH PIERNIKÓW!”

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „WYGRAJ BILETY NA MECZ TWARDYCH
PIERNIKÓW!”, zwany dalej „Konkursem”.
2. Konkurs trwa od dnia 17.02.2016 r. od godz. 8:30 do dnia 23.02.2016 r. do godziny 17:00.
3. Konkurs przeprowadzony jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
II.

ORGANIZATOR KONKURSU

§2
Organizatorem Konkursu jest Bank Spółdzielczy w Toruniu, z siedzibą przy ul. Lelewela 33,
87-100 Toruń, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000116492, REGON 000495289, NIP 8790169920, zwany dalej („Organizator Konkursu”).
III.

WARUNKI UCZESTNICTWA

§3
1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, zwana dalej „Uczestnik Konkursu”, która :
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) założy w czasie trwania Konkursu (tj. od dnia 17.02.2016 r. od godz. 8.30 do dnia 23.02.2016 r. do
godz.17.00, 6-miesięczną lokatę terminową „SGB” w jednej z placówek Organizatora Konkursu tj.
• I Oddziale w Toruniu – ul. Reja 23c, 87-100 Toruń;
• Filii Podgórz w Toruniu – ul. Prufferów 7/43, 87-100 Toruń;
• Filii Na Skarpie w Toruniu – ul. Szosa Lubicka 168, 87-100 Toruń;
• II Oddziale w Toruniu – ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń;
• Oddziale w Łubiance – ul. Wrzosowa 1, 87-152 Łubianka;
• Oddziale w Łysomicach - ul. Porzeczkowa 6, 87-148 Łysomice;
• Filii w Turznie - ul. Toruńska 30, 87-148 Łysomice;
• Oddziale w Unisławiu - ul. Wiślana 8, 86-260 Unisław;
• Punkcie kasowym w Unisławiu - ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław;
• Oddziale w Złejwsi Wielkiej – ul. Słoneczna 8, 87-134 Zławieś Wielka.
3) okaże pracownikowi Organizatora Konkursu gazetkę promocyjną marketu Kaufland, w której
znajduje się reklama Organizatora Konkursu z Lokatą SGB (Zima 2016).
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora Konkursu (w tym członkowie Zarządu) oraz ich
współmałżonkowie, a także rodzice i dzieci zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym
z pracownikiem Organizatora Konkursu
IV.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§4
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają członkowie Komisji Konkursowej,
powołane przez Organizatora. Organizator wyda regulamin Komisji Konkursowej.
§5
1. Uczestnik Konkursu, aby wziąć udział w Konkursie musi spełnić łącznie następujące warunki:
1) przyjść do dowolnie wybranej placówki Organizatora Konkursu, wskazanej w § 3 pkt 2) Regulaminu,
2) założyć Lokatę SGB (Zima2016) na okres 6 miesięcy,
3) okazać pracownikowi Organizatora Konkursu gazetkę promocyjną marketu Kaufland, w której
znajduje się reklama Organizatora Konkursu z Lokatą SGB (Zima 2016).
2. Każdy z uczestników Konkursu może założyć dowolną ilość Lokat SGB (Zima 2016).
3. Uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę – podwójny bilet na mecz koszykówki.
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4. Konkurs wygrywa 20 pierwszych osób, które założą Lokatę SGB (Zima 2016) w czasie trwania Konkursu;
o pierwszeństwie decyduje data i godzina założenia Lokaty SGB (Zima 2016).
5. W przypadku założenia Lokaty SGB (Zima 2016) przez kilka osób- osoby te mogą otrzymać jedną nagrodę
w Konkursie.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 24.02.2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Organizatora
Konkursu.
7. Laureaci Konkursu będą zawiadomieni o wygranej i sposobie oraz trybie jej odbioru przez Organizatora
pisemnie bądź telefonicznie najpóźniej do dnia 25.02.2016 r.
8. Odbiór nagród nastąpi w sposób uzgodniony z Laureatem.
IV. NAGRODY
§6
1. W konkursie przewidziano następujące nagrody dla laureatów: 40 biletów na mecz koszykówki – mecz
Polskiego Cukru Toruń z drużyną King Wilki Morskie Szczecin, który odbędzie się 26.02.2016 r. o godz.
18.00 Arenie Toruń w Toruniu, przy ul. Bema 73-89, 87-100 Toruń.
2. Każdy z laureatów otrzyma podwójny bilet na ww. mecz.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§7
1.

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia związane z przebiegiem i udziałem w Konkursie mogą być składane
w formie pisemnej lub telefonicznej w terminie od dnia 17.02.2016 r. do dnia 24.02.2016 r. O zachowaniu
terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data zgłoszenia reklamacji.
Reklamacje, które wpłyną lub zostaną zgłoszone po dniu 24.02.2016 r. nie będą rozpatrywane.

2.

Bank zapewnia Uczestnikowi Konkursu możliwość złożenia reklamacji:
1) osobiście w placówce bankowej w formie pisemnej lub ustnej;
2) telefonicznie na numery podane na stronie internetowej banku;
3) listownie w formie pisemnej na adres placówki bankowej;
4) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie
internetowej banku;
5) faksem w formie pisemnej na numery Oddziałów i Centrali, podane na stronie internetowej banku.

3.

Treść reklamacji pisemnej Uczestnika Konkursu powinna zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę klienta;
2) adres korespondencyjny;
3) dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;
4) dopisek : „Konkurs „Wygraj bilety na mecz Twardych Pierników”,
5) własnoręczny podpis klienta.

4.

Dodatkowo, w celu ułatwienia identyfikacji Uczestnika Konkursu, formularz reklamacji może zawierać
następujące dane: PESEL.

5.

Formularze reklamacji dostępne są na stronie internetowej Organizatora konkursu.

6.

Pracownik Organizatora Konkursu przyjmując zgłoszenie reklamacyjne w formie pisemnej, o którym mowa
w ust. 1, ma obowiązek sprawdzić, czy pismo zawiera dane wymagane w ust. 2. W przypadku stwierdzenia
braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, należy poprosić Uczestnika konkursu o ich
uzupełnienie.

7. Organizator konkursu rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od
daty otrzymania reklamacji, włączając w to zawiadomienie Uczestnika Konkursu o wyniku rozpatrzenia
reklamacji.
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8.

O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony listem poleconym
wysłanym na adres podany w reklamacji.
§8

1. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników
Konkursu.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie:
http://www.bstorun.pl/dla_ciebie/oszczednosci/lokata_z_nagrodami.html#przydatne_dokumenty_
3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
4. Sklep Kaufland nie ma żadnego związku z prowadzonym konkursem i nie ponosi żadnej, związanej z nim
odpowiedzialności.
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Informacja o udziale w Konkursie „Wygraj bilety na mecz Twardych Pierników”
Oświadczenie Klienta

Imię i Nazwisko:
Adres zamieszkania:
Telefon kontaktowy:

1. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie „Wygraj bilet na mecz Twardych Pierników”.
2. Oświadczam, iż Regulamin Konkursu został mi udostępniony, zapoznałem/am się z jego treścią
i zobowiązuje się do jej przestrzegania.
3. Zdeponowane przeze mnie lokata/y bierze/biorą udział w Konkursie zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie Konkursu „Wygraj bilet na mecz Twardych Pierników”.

Bank Spółdzielczy w Toruniu informuje, że:
1.

Bank Spółdzielczy w Toruniu z siedzibą w Toruniu, ul. Lelewela 33, jako administrator danych informuje, że
przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z przeprowadzeniem
Konkursu „Wygraj bilet na mecz Twardych Pierników”.

2.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa
w Konkursie.

3.

Administrator danych informuje o przysługującym Panu/Pani prawie dostępu do treści jego danych oraz ich
poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182).

4.

Administrator danych informuje, że wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych może być w
każdym czasie odwołana.

miejscowość, data

Podpis Posiadacza*/Współposiadacza*/Pełnomocnika

Pieczątka i podpisy za Bank

4

Informacja o udziale w Konkursie „Wygraj bilety na mecz Twardych Pierników”
Oświadczenie Klienta

Nazwa firmy:
Adres siedziby:
Telefon kontaktowy:

1.

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie „Wygraj bilet na mecz Twardych Pierników”.

2.

Oświadczam, iż Regulamin Konkursu został mi udostępniony, zapoznałem/am się z jego treścią
i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

3.

Zdeponowane przeze mnie lokata/y bierze/biorą udział w Konkursie zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie Konkursu „Wygraj bilet na mecz Twardych Pierników”.

miejscowość, data

Podpis Posiadacza*/Współposiadacza*/Pełnomocnika

Pieczątka i podpisy za Bank
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