
REGULAMIN KONKURSU  

„Wygraj  3 dniowy pobyt  dla dwóch osób w Alpach w Zell am See - Kaprun„ 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin Konkursu pod nazwą „Wygraj  3 dniowy pobyt  dla dwóch osób w Alpach w 

Zell am See - Kaprun „ (zwany dalej „Konkursem") jest dokumentem zawierającym warunki 

uczestnictwa w Konkursie. 

 

2. Organizatorem Programu eKARTA INTERSPORT jest INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą  

w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy 

dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000216182, z wpłaconym w całości kapitałem zakładowym w wysokości 3.038.070,00 

zł, NIP 676-001-65-53. 

 

3. Regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) jest wiążący dla Organizatora i Uczestników  

Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz 

prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 

 

4. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone 

Regulaminem. 

 

5. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące będą także komunikaty i informacje  

w  sprawie Konkursu, pochodzące od Organizatora. 

 

6. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora od poniedziałku do piątku w godzinach 

pracy od 9.00 do 17.00 oraz w sklepach INTERSPORT i na stronie Konkursowej www.intersport.pl. 

Treść wszelkich komunikatów, informacji w sprawie Konkursu podawana będzie do wiadomości 

uczestników Konkursu przez zamieszczenie na stronie internetowej www.intersport.pl (zwanej dalej 

„Stroną Konkursową”). Wszelka korespondencja w sprawie Konkursu będzie prowadzona za 

pośrednictwem tej Strony Konkursowej oraz poczty e-mail. 

 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator. 

Uczestnik wypełniając formularz Konkursowy akceptuje Regulamin Konkursu oraz Politykę Prywatności 

serwisów internetowych INTERSPORT, w których opisane są szczegółowe warunki przetwarzania 

danych osobowych przez Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Dane osobowe (imię, nazwisko, adres mailowy lub telefon) 

osób zgłaszających się będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Podanie 

danych ma charakter dobrowolny, stanowi jednak konieczny warunek przystąpienia do Konkursu.  

 

2. W INTERSPORT powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można 

skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@intersport.pl . 

3. Organizator Konkursu dążąc do poszanowania ochrony prywatności każdej z Osób zgłaszających 

się do Konkursu przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych odbywało się  

w sposób rzetelny, przejrzysty i zgodny z prawem. Organizator Konkursu stosuje odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych 

Uczestników Konkursu. 
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4 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy (pomiędzy klientem  

a Organizatorem) - art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27.04.2016 r. („RODO”).  

5. Odbiorcami przetwarzanych przez INTERSPORT danych osobowych będą jedynie podmioty 

zewnętrzne wspierające obsługę systemów teleinformatycznych i akcji marketingowych. Dane osobowe 

Uczestników nie będą przekazywane innym odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych. 

6.  W związku z przetwarzaniem przez INTERSPORT danych osobowych, przysługuje Uczestnikom 

prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych (prawo do bycia 

zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do 

przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw należy składać pod adres e-mail: 

iodo@intersport.pl . 

7. Jeżeli Uczestnik uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego 

prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych). 

8. Dane osobowe związane z przeprowadzeniem Konkursu przechowywane będą przez Organizatora  

w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa w celu  dochodzenia lub obrony roszczeń lub obrony 

przed roszczeniami a po okresie przedawnienia roszczeń wszystkie dane zostaną trwale usunięte.    

9. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez INTERSPORT znajdą 

Państwo w Polityce Prywatności zamieszczonej na www.intersport.pl . 

 

III. OBSZAR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 12.12.2019 r. do 

02.01.2020 r. 

 

2. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, mająca miejsce 

zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, poza prowadzoną przez siebie działalnością 

gospodarczą, która zarejestrowała się w programie lojalnościowym INTERSPORT zwanym 

obecnie pod nazwą „eKARTA INTERSPORT”.  Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy 

Organizatora, ich powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia, krewni w linii prostej i bocznej 

do drugiego stopnia. 

 

3. Osoby fizyczne, które spełnią wskazane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Konkursie oraz 

zgłoszą swój udział w Konkursie poprzez zarejestrowanie się na Stronie Konkursowej, zwane będą  

w dalszej części Regulaminu "Uczestnikami". 

 

IV. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Zadanie Konkursowe polega na odpowiedzi w formie pisemnej na pytanie zgodnie z pkt.2 b) 

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach 12.12.2019 r. – 02.01.2020 r.: 

a) najpóźniej do dnia 02.01.2020 r. wypełnić formularz Konkursowy dostępny na stronie 

www.intersport.pl (kompletnie, prawidłowo i zgodnie z prawdą); 

b) opisać w 1500 znakach ze spacją - „Jaka pora roku jest lepsza dla Ciebie na wypad w góry ; 

lato czy zima ? Napisz dlaczego.”   

 

V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE 

1. Zwycięzcą Konkursu może zostać Uczestnik, który spełnił wszystkie poniższe kryteria: 

a) prawidłowo i ciekawie opisał  „Jaka pora roku jest lepsza dla Ciebie na wypad w góry ; lato czy 

zima ? Napisz dlaczego”   

b) wysłał zgłoszenie Konkursowe w terminie do 02.01.2020  r.;  
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c) jest zarejestrowany  w programie lojalnościowym „eKARTA INTERSPORT”. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu, wybór 1 najciekawszej odpowiedzi nastąpi do dnia 10.01.2020 r. 

Komisja Konkursowa złożona z 3 przedstawicieli INTERSPORT dokona wyboru 3 zwycięzców oraz 

5 wyróżnień. Skład personalny oraz ilość osób wchodzących w skład Komisji Konkursowej może 

ulec zmianie w trakcie trwania Konkursu. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie 

przysługuje od nich odwołanie. Członkowie Komisji Konkursowej  są uprawnieni do samodzielnej, 

niezależnej oceny projektów. 

3. Komisja Konkursowa  dokonuje oceny prac Konkursowych wg następujących kryteriów: 

a) kreatywność 

b) wartość marketingowa 

 

4. Nagroda w Konkursie obejmuje:  

NAGRODA GŁÓWNA : 

 1 voucher - 3 dni dla dwóch osób wraz z 2dniowym karnetem narciarskim w  4* Hotel Toni  w 

dolinie Zell am See - Kaprun z terminem realizacji do 10.12.2020r. 

Voucher -  3 dniowy pobyt  dla dwóch osób, w hotelu  4 gwiazdkowym Hotel Toni, Nikolaus-

Gassner-Straße 56 | 5710 Kaprun,  pobyt obejmuje 3 noclegi  wraz z wyżywieniem - HP 

śniadanie oraz obiadokolacja, oraz dwudniowy karnet narciarski. Voucher nie obejmuje 

dojazdu oraz kosztów napoi w hotelu. Ważność Voucher`a : 10.12.2020r . 

5. Zwycięzca Konkursu zostanie przez Organizatora poinformowany o wygranej w Konkursie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej (na wskazany przez Uczestnika adres e-mail) lub poprzez 

SMS (na podany podczas rejestracji numer telefonu).  

 

VI. ODBIÓR NAGRODY 

1. Zwycięzca Konkursu - w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wygranej - zobowiązany jest do 

kontaktu z Organizatorem w celu przesłania swoich danych adresowych niezbędnych do wysyłania 

Voucher`a za pośrednictwem Poczty Polskiej - przesyłka polecona. W przeciwnym razie nagroda 

pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora. 

2. Zwycięzca po odebraniu Voucher’a, zobowiązany jest do kontaktu  z biurem turystycznym w ZELL 

am SEE  , pod adresem mailowym welcome@zellamsee-kaprun.com , Tel. 0043 6542 770 w celu 

ustalenia rezerwacji  terminu pobytu.  

3. Zwycięzca zobowiązany jest do okazania Voucher’a w hotelu podczas zameldowania. 

4. Nagroda ma charakter bezgotówkowy. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na 

inną rzecz ani ekwiwalent pieniężny. Nagroda nie jest przenoszalna na rzecz innej osoby.  

5. Organizator oświadcza, że Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy Konkursu z zachowaniem 

przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

VII. REKLAMACJE 

1. Organizator zastrzega sobie termin składania reklamacji - 2 dni od dnia zakończenia Konkursu (liczy 

się data stempla pocztowego). 

2. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, muszą być sporządzone na piśmie i złożone 

osobiście lub przesyłane listem poleconym na adres siedziby Organizatora: INTERSPORT Polska 

S.A. Cholerzyn 382, 32-060 Liszki . 

3. Każda reklamacja powinna zawierać: 

a) imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację; 

b) adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację (e-mail lub adres kontaktowy); 

c) dokładny opis i powód reklamacji. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, w ciągu 5 dni roboczych od daty 

otrzymania reklamacji. 

5. Uczestnik, który złożył reklamację zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu najpóźniej w ciągu 14 

dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  
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VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi.  

2. Każde zgłoszenie Konkursowe, stanowi jednoznaczną akceptację przez Uczestnika postanowień 

Regulaminu. 

3. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie 

przysługuje  żadne dodatkowe wynagrodzenie.  

4.  Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

5. W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa 

       polskiego. 

 


