REGULAMIN KONKURSU DLA CZYTELNIKÓW BLOGA
Organizatorem Konkursu dla Czytelników Bloga (dalej „Konkurs”) jest Streetcom Polska Sp. z o.o. z
siedzib w Warszawie (02-724) przy ul. Wo odyjowskiego 83, wpisana do rejestru przedsi biorców
Krajowego Rejestru S dowego przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000349097, NIP: 7010224644, o kapitale zak adowym w
wysoko ci 50 000 z (dalej „Organizator”).
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie i organizacj Konkursu jest Micha Jaraczewski
prowadz cy bloga Automotiveblog.pl znajduj cego si pod adresem http://automotiveblog.pl (dalej
„Koordynator”).

§1
Uczestnicy Konkursu
Uczestnikiem Konkursu mo e by ka da pe noletnia osoba fizyczna, posiadaj ca pe
zdolno do
czynno ci prawnych, która jest jednocze nie czytelnikiem bloga prowadzonego przez Koordynatora,
znajduj cego si pod adresem http://automotiveblog.pl
§2
Zasady Konkursu
1. Konkurs trwa od dnia 25/03/2011 r. do dnia 30/03/2011 r. (5 dni).
2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs ma zasi g ogólnopolski.
3. Aby wzi udzia w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien:
a) odpowiedzie na nast puj ce pytanie: „Ile wa y LG Swift Plus P500” (dalej „Pytanie”).
Uczestnik Konkursu mo e poszuka odpowiedzi na Pytanie na stronie www.streetcom.pl/lg,
b) przes
prawid ow odpowied na Pytanie na adres a-mail: konkurs@automotiveblog.pl,
najpó niej w terminie do dnia 30/03/2011 r.
4. Dwóch Uczestników Konkursu, którzy jako pierwsi nades ali prawid ow odpowied na Pytanie,
zostanie zwyci zcami (dalej „Zwyci zcy”).
5. Uczestnik Konkursu, który jako pierwszy nades
prawid ow odpowied na Pytanie jest
uprawniony do otrzymania nagrody g ównej w Konkursie, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszego
Regulaminu.
6. Uczestnik Konkursu, który jako drugi nades prawid ow odpowied na Pytanie uprawniony jest
do otrzymania nagrody dodatkowej w Konkursie, o której mowa w § 3 ust. 2 niniejszego
paragrafu.
§3
Nagroda i Zwyci zcy Konkursu
1. Nagrod g ówn w Konkursie s bezprzewodowe s uchawki do telefonu marki LG (dalej „Nagroda
ówna”).
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2. Nagrod dodatkow w Konkursie jest bon zni kowy, uprawniaj cy do otrzymania 25 % zni ki przy
zakupie telefonu marki LG model Swift Plus P500 w sklepie internetowym, znajduj cym si pod
adresem http://www.lge-sklep.pl/ (dalej „Nagroda Dodatkowa”). Bon zni kowy, o którym mowa
w zdaniu poprzednim mo e zosta zrealizowany przez Zwyci zc w terminie 3 miesi cy od dnia
otrzymania nagrody. Zwyci zca mo e zrealizowa bon zni kowy, o którym mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ust pu, na zasadach okre lonych w regulaminie sklepu internetowego
znajduj cego si pod adresem http://www.lge-sklep.pl/.
3. Fundatorem Nagród jest Organizator.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagrody G ównej lub Nagrody Dodatkowej w
ka dym czasie lub zast pienia ich inn nagrod .
5. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
przychód uzyskany z tytu u otrzymania przez Zwyci zc Nagrody g ównej lub Nagrody dodatkowej
podlega b dzie opodatkowaniu, do poboru zrycza towanego podatku dochodowego
zobowi zany jest Organizator na podstawie art. 41 ust. 4 i ust. 7 pkt. 1 ustawy o PDOF.
§4
Warunki otrzymania Nagrody przez Zwyci zc
1. Warunkiem otrzymania przez Zwyci zc Nagrody G ównej lub Nagrody Dodatkowej jest podanie
przez Zwyci zc danych niezb dnych do prawid owego dostarczenia Zwyci zcy Nagrody G ównej
lub Nagrody Dodatkowej, tj.:
a) imienia i nazwiska Zwyci zcy,
b) adresu, pod który Nagroda G ówna lub Nagroda dodatkowa powinna zosta dostarczona,
c) numeru telefonu Zwyci zcy,
2. Nagroda zostanie dostarczona Zwyci zcy przez Organizatora za po rednictwem kuriera na
wskazany przez Zwyci zc adres.
§5
Reklamacja
1. Wszelkie reklamacje zwi zane z organizacj Konkursu mog by sk adane w formie pisemnej na
adres siedziby Organizatora, wskazany w niniejszym Regulaminie, najpó niej w terminie 14 dni od
daty zako czenia konkursu (dalej „Reklamacja”). O zachowaniu terminu do wniesienia Reklamacji
decyduje data stempla pocztowego, z tym zastrze eniem, i Organizator rozpatrzy tylko
Reklamacje, które wp yn y do siedziby Organizatora nie pó niej ni do dnia 30.04.2011 roku.
2. Reklamacje zg oszone w terminie pó niejszym, ni okre lony w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie
rozpatrywane i uznawane przez Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawiera co najmniej nast puj ce dane:
a) imi i nazwisko Uczestnika Konkursu lub Zwyci zcy,
b) adres do korespondencji,
c) szczegó owe wskazanie podstaw Reklamacji,
d) dania Uczestnika Konkursu lub Zwyci zcy oraz
e) szczegó owe uzasadnienie podstaw i da Uczestnika Konkursu lub Zwyci zcy.
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4. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Reklamacji bez rozpoznania w przypadku,
gdy Reklamacja nie b dzie zawiera a elementów wskazanych w ust. 3 lit. a) – e) niniejszego
paragrafu.
5. Organizator rozpatrzy Reklamacj w ci g 14 (s ownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania,
poinformuje Uczestnika Konkursu lub Zwyci zc o zaj tym stanowisku, wskazuj c uzasadnienie
swojej decyzji, w formie pisemnej lub poprzez wys anie wiadomo ci e-mail na wskazany w
Reklamacji adres e-mail.
§6
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych udost pnionych przez Uczestnika Konkursu lub Zwyci zc
jest Streetcom Polska Sp.z o.o z siedzib w Warszawie (02-724) przy ul. Wo odyjowskiego 83,
wpisana do rejestru przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego przez S d Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000349097.
2. Je eli w zwi zku z Konkursem Uczestnik Konkursu lub Zwyci zca b dzie udost pnia swoje dane
osobowe, b
one przetwarzane przez Administratora w celach zwi zanych z prowadzeniem
Konkursu, w szczególno ci przekazaniem Nagrody G ównej lub Nagrody Dodatkowej, w celach
ksi gowych i rozliczeniowych, w celach marketingowych oraz przetwarzane w inny sposób, a tak e
udost pniane podmiotom trzecim w celach marketingowych, zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z pó n. zm.).
3. Uczestnik Konkursu, akceptuj c tre niniejszego Regulaminu, wyra a jednocze nie zgod na
przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celach zwi zanych z
przeprowadzeniem Konkursu i dostarczeniem Nagrody G ównej lub Nagrody Dodatkowej, w
celach ksi gowych i rozliczeniowych, w celach marketingowych oraz na udost pnianie ich
podmiotom trzecim w celach marketingowych.
§7
Odpowiedzialno
1. Organizator ani Koordynator nie ponosz odpowiedzialno ci za straty, opó nienia lub jakiekolwiek
przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu lub Zwyci zcami, wynikaj ce z przyczyn
niezale nych od Organizatora lub Koordynatora, w tym w szczególno ci za dzia ania poczty,
banków lub operatorów telekomunikacyjnych.
2. Organizator ani Koordynator nie ponosz odpowiedzialno ci za niemo no wzi cia przez
Uczestnika Konkursu udzia u w Konkursie, spowodowan przyczynami niezale nymi od
Organizatora lub Koordynatora, w szczególno ci awari systemu informatycznego Organizatora,
Koordynatora lub dostawcy us ugi dost pu do Internetu, ograniczeniami technicznymi sprz tu
Organizatora, Koordynatora lub Uczestnika Konkursu lub dzia aniem si y wy szej.
3. Organizator ani Koordynator nie ponosz odpowiedzialno ci za dzia ania Uczestników Konkursu
podejmowane przez nich wobec innych Uczestników Konkursu.
4. Organizator ani Koordynator nie ponosz odpowiedzialno ci za brak mo liwo ci dostarczenia
Zwyci zcy Nagrody z przyczyn niezale nych od Organizatora lub Koordynatora, w szczególno ci z
przyczyn le cych po stronie Zwyci zcy.
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5. Organizator ani Koordynator nie ponosz odpowiedzialno ci za niemo no zrealizowania, czas
lub sposób realizacji bonu zni kowego, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu, w
sklepie internetowym, znajduj cym si pod adresem http://www.lge-sklep.pl/.
§8
Postanowienia ko cowe
1. Organizator zastrzega sobie mo liwo dokonywania w ka dym czasie zmian w postanowieniach
niniejszego Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu b
wi ce od dnia ich opublikowania
na blogu prowadzonym przez Koordynatora, znajduj cym si pod adresem www.
2. Aktualny Regulamin Konkursu dost pny jest na blogu prowadzonym przez Koordynatora
Konkursu, znajduj cym si pod adresem http://automotiveblog.pl
3. W wypadku jakichkolwiek w tpliwo ci zwi zanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowie . W wypadku
tpliwo ci, co do stosowania Regulaminu Uczestnik Konkursu lub Zwyci zca ma prawo zwróci
si do Organizatora o dokonanie w ciwej wyk adni jego postanowie .
4. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia Konkursu lub przerwania go bez podania przyczyny,
w ka dym czasie.
5. Przyst pienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem si przez Uczestnika Konkursu z
tre ci niniejszego Regulaminu i jego akceptacj .
6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maj
odpowiednie przepisy polskiego prawa.
7. W przypadku sporu powsta ego w zwi zku z Konkursem, s dem w ciwym do jego rozpatrzenia
dzie s d w ciwy miejscowo ze wzgl du na siedzib Organizatora.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w ycie w dniu opublikowania go na blogu prowadzonym przez
Koordynatora, znajduj cym si pod adresem http://automotiveblog.pl
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