REGULAMIN KONKURSU „Wygraj wycieczkę marzeń z
NEO24.PL”
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa i
prowadzenia konkursu „Wygraj wycieczkę marzeń z NEO24.PL”
2. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie „Wygraj wycieczkę marzeń z
NEO24.PL” (dalej również jako „Konkurs”) jest NEO24.PL Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Nyskiej 48A, NIP: 895-10-09-163, REGON: 930716951, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000169728, Kapitał zakładowy 169 500,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs trwa od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia 1 kwietnia 2016 roku.
4. Do konkursu można dołączyć w każdym momencie jego trwania.
5. Z konkursu wyłączeni są pracownicy NEO24.PL Sp. z o.o., NEOIDEA Sp. z o.o., NEONET
S.A. oraz pozostałych spółek Grupy Kapitałowej NEONET, a także członkowie ich
najbliższej rodziny.
6. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 5, rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby
pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub
kuratelą.
§2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
która:
a. złoży opinię o produkcie zakupionym w sklepie internetowym NEO24.PL
używając unikalnego linku przesłanego w potwierdzeniu złożenia zamówienia
i dostępnego także w Koncie Klienta;
b. zaakceptuje niniejszy Regulamin Konkursu oraz wyrazi zgodę na
przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych zwana dalej
„Uczestnikiem”.
2. Każdy Uczestnik Konkursu w trakcie jego trwania może wziąć w nim udział tyle razy,
ile zakupił przedmiotów w serwisie NEO24.PL.
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień
Regulaminu.
§3. ZASADY KONKURSU
1. Rejestracja Uczestników Konkursu następuje za pomocą formularza zgłoszeniowego
udostępnianego Uczestnikowi po złożeniu zamówienia na stronie NEO24.PL w okresie
od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia 7 kwietnia 2016 roku poprzez podanie własnych,
prawdziwych, danych osobowych, jak również wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez Organizatora.
2. Konkurs polega na złożeniu przez Uczestnika własnej, autorskiej opinii na temat
produktu zakupionego przez siebie w sklepie NEO24.PL.

3. Jedna zgłoszona opinia może dotyczyć tylko jednego produktu zakupionego w sklepie
NEO24.PL, tym samym każdy Uczestnik dokonując kolejnych transakcji uzyskuje
możliwość udziału w konkursie po raz kolejny.
4. Wystawiane opinie muszą stanowić rzetelną informację na temat produktu.
Organizator zastrzega sobie prawo nie wzięcia pod uwagę zgłoszonych opinii i
wykluczenia Uczestnika z Konkursu, w szczególności w przypadku, gdy opinie będą
nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, naruszające prawa osób trzecich, mające na
celu zniesławienie Organizatora lub zawierające odnośniki nieprowadzące do stron
portalu Organizatora.
5. Opinie nadsyłane przez Uczestników nie mogą naruszać praw osób trzecich, w
szczególności praw autorskich, jak również nie mogą naruszać powszechnie
obowiązujących przepisów prawa. Opinia zgłoszona przez Uczestnika musi być jego
własnym dziełem oraz dotyczyć zakupu dokonanego przez niego. Uczestnik nie będzie
wykorzystywał całości bądź fragmentów wypowiedzi, do których prawa autorskie
posiada ktokolwiek inny.
6. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych przedstawionych przez
Uczestnika, lub zgłoszenia potrzeby ich uzupełnienia w wyznaczonym przez
Organizatora terminie.
§4. TRYB WYŁONIENIA NAGRODZONYCH
1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja powołana przez
Organizatora.
2. Komisja wyłoni laureatów poszczególnych nagród zgodnie z zasadami określonymi w
niniejszym Regulaminie. Komisja podejmuje swobodną decyzję w zakresie oceny
złożonych opinii i przyznania nagród, kierując się estetyką, oryginalnością oraz
profesjonalizmem opinii.
3. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od
Uczestników Konkursu reklamacji.
4. Komisja działa kolegialnie. Posiedzenia Komisji są niejawne. Z posiedzeń Komisji
sporządzany jest pisemny protokół podpisywany przez wszystkich członków Komisji i
przechowywany przez jej Przewodniczącego.
5. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
6. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych w Konkursie
opinii. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zwycięskich prac
konkursowych na stronie http://www.neo24.pl/ocen-produkty-i-wygraj.html .
§5. NAGRODY
1. W konkursie „Wygraj wycieczkę marzeń z NEO24.PL” nagrody przyznane będą na
zakończenie Konkursu tj. po zakończeniu zbierania zgłoszeń w dniu 7 kwietnia 2016
roku. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 kwietnia 2016 r.
2. Organizator przewidział następujące nagrody za zajęcie miejsc 1-63 w Konkursie
„Wygraj wycieczkę marzeń z NEO24.PL”:

MIEJSCE

ILOŚĆ
NAGRÓD

1

1

SMARTFON MICROSOFT LUMIA 950 LTE Black Dual Sim

2

1

SMARTFON SAMSUNG A510 Galaxy A5 2016 Black

3

1

POWER BANK Tracer Take Me 2200 mAh

4-33

30

Bon do wykorzystania na www.neo24.pl o wartości 20 zł

34-53

30

NAGRODA

10 000 PLN - bon na wycieczkę

3. Za zajęcie miejsca poniżej 63-go nagrody nie będą przyznawane.
4. Nagrody wymienione w paragrafie 5 ust.2 podlegają zryczałtowanemu podatkowi z
tytułu wygranych zgodnie z postanowieniami art.30 ust.1 pkt 2 i art.21 ust.1 pkt 68
ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
5. Integralną część każdej nagrody stanowi dodatkowa suma pieniężna, stanowiąca
równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu
uzyskania nagrody. Podatek zostanie odprowadzony przez Organizatora konkursu.
6. Nagrodzeni Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą
elektroniczną.
7. W przypadku gdy:
a. Organizator skontaktuje się z nagrodzonym Uczestnikiem konkursu, a ten nie
potwierdzi (nie będzie wiedział) o fakcie uczestniczenia w niniejszym
Konkursie albo
b. dane osobowe nagrodzonego Uczestnika Konkursu podane w ankiecie
konkursowej– imię nazwisko i nie będą zgodne z danymi z zamówienia albo
c. próby skontaktowania się Organizatora z nagrodzonym Uczestnikiem
Konkursu będą bezskuteczne lub nagrodzony Uczestnik Konkursu nie
skontaktuje się z Organizatorem w czasie 14 dni od daty opublikowania jego
imienia i nazwiska oraz jego opinii na stronach internetowych NEO24.PL,
Organizator dokona ponownego wyboru nagrodzonego Uczestnika, który uzyskał
kolejną, największą liczbę głosów przyznanych przez Komisję konkursową.
8. Nagrody zostaną przesłane kurierem pod adres wskazany wcześniej przez laureatów
Konkursu. W przypadku, gdy Uczestnik nie odbierze nagrody dostarczonej przez
kuriera w myśl zdania poprzedzającego może to uczynić w siedzibie Organizatora w
terminie 60 dni od dnia bezskutecznej próby doręczenia nagrody przez kuriera.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do cytowania treści opinii zgłoszonych do udziału
w Konkursie i powoływania się na te opinie w związku z prowadzoną przez siebie
działalnością gospodarczą, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym jej publikacji na
stronie internetowej Organizatora oraz innych podmiotów współpracujących z
organizatorem w ramach działań marketingowych.

§6. REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej
bezpośrednio na adres Organizatora: NEO24.PL Sp. z o.o., ul. Nyska 48A, 50-505
Wrocław w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania
reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadomi Uczestnika Konkursu.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń
przeciwko NEO24.PL Sp. z o.o. w sądzie powszechnym właściwym według przepisów
kodeksu postępowania cywilnego.
4. Nagrodzony Uczestnik Konkursu nie może skutecznie domagać się od Organizatora
wydania nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni od dnia bezskutecznej próby doręczenia
nagrody przez kuriera w myśl § 5 ust. 8 Regulaminu.

§7. DANE OSOBOWE
1. Wzięcie udziału w Konkursie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
Administratorem danych osobowych podanych w Konkursie jest Organizator. Zgodnie
z art. 24 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych Organizator informuje
Uczestników konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na
podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie
Organizatora, wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz w
celu przesyłania Uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych
konkursach i badań ankietowych organizowanych przez Organizatora. Każdy z
Uczestników ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
2. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronie
internetowej http://www.neo24.pl/ocen-produkty-i-wygraj.html , oraz na stronie
produktu, co do którego została złożona opinia
3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem
będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu
postępowania cywilnego.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od Organizatora problemy
techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w konkursie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że
zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. W przypadku
zmian w regulaminie Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników,
umieszczając odpowiednie informacje na stronie http://www.neo24.pl/ocenprodukty-i-wygraj.html .

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z
Organizatorem przez mail: wycieczka@neo24.pl
5. Niniejszy Regulamin jest do wglądu w siedzibie NEO24.PL Sp. z o.o., oraz na stronie
internetowej http://www.neo24.pl/ocen-produkty-i-wygraj.html .
6. Przystąpienie do Konkursu wymaga akceptacji przez Uczestnika niniejszego
Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w
Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Konkursie.
7. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie traci
prawo do ewentualnej nagrody.
8. Niniejszy Konkurs nie jest grą liczbową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną
w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały
przepisy prawa polskiego.

