Regulamin „Krzyżówka”
Zwierciadło 11/2014

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1.
Organizatorem konkursu „Krzyżówka” zwanego dalej „Konkursem”, jest „Wydawnictwo
Zwierciadło” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-324, ul. Karowa 31A, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000067108, NIP: 525-22-22-636, zwana dalej Organizatorem.
1.2.

Konkurs trwa od 16.10.2014r., godzina 00.00 do dnia 12.11.2014r. godzina 24.00.

1.3.

Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Czynności związane z przyjmowaniem zgłoszeń konkursowych w imieniu Organizatora realizuje
Avantis S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 16. Avantis S.A. nie odpowiada za działania lub
zaniechania Organizatora.
2. ZASADY KONKURSU
2.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w trakcie trwania Konkursu pozostawić swoje zgłoszenie za
pośrednictwem wiadomości SMS, zawierającej wybór nagrody oraz hasło stanowiące prawidłową
odpowiedź na pytanie konkursowe, zgodnie z ogłoszeniem o Konkursie zamieszczonym na łamach
miesięcznika Zwierciadło nr 11/2014.
2.2. Ważne są wyłącznie zgłoszenia pozostawione za pośrednictwem SMS’a, wysłane pod numer 7255
(koszt 1 SMS-a to 2,46 zł z VAT) o treści „ZW.KR.X.hasło” gdzie „ZW.KR.” to identyfikator ruchu SMS z
krzyżówek miesięcznika „Zwierciadło”, „X” to symbol nagrody, o która gra Uczestnik a „hasło” to
rozwiązanie krzyżówki.
2.3.
Jeden uczestnik może pozostawić dowolną liczbę zgłoszeń. Każde ze zgłoszeń bierze udział w
Konkursie.
2.4. Wyłonienie zwycięzców Konkursu odbędzie się w ciągu pięciu dni roboczych po zakończeniu
Konkursu według poniższych zasad:
2.4.1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez system w drodze losowania spośród Uczestników,
którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania i będą spełniać pozostałe warunki określone w niniejszym
regulaminie.
2.4.2. Przedstawiciel Komisji Konkursowej wyśle SMS’a za pomocą specjalnego programu
komputerowego z informacją o wygranej. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie przez
uczestnika danych mailem, umożliwiających identyfikację kandydata. Uczestnik przesyła swoje dane na
potrzeby odbioru nagrody oraz ogłoszenia o wynikach Konkursu, na adres wskazany w SMS’ie
informującym o wygranej.
2.4.3. W przypadku braku odpowiedzi na SMS’a w ciągu siedmiu dni roboczych, braku potwierdzenia
uczestnictwa w Konkursie, niepoprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe lub odmowy wskazania
danych umożliwiających identyfikację uczestnika Konkursu, a także w przypadku wybrania osoby, która
jest już zwycięzcą w niniejszym Konkursie, przedstawiciel Komisji Konkursowej powtarza procedurę
wybierania nadawcy zgłoszenia następującego po zgłoszeniu odrzuconym na zasadach określonych
powyżej aż do wyłonienia kandydata zgodnie z zasadą wskazaną w punkcie 2.4.2. Procedura ta nie
zmienia zasad ustalania kolejnych zwycięzców Konkursu zgodnie z punktem 2.4. powyżej.
2.5.

Nagrodami w Konkursie są:

Nagroda A – 10 zestawów kosmetyków do pielęgnacji twarzy od marki YOSKINE: krem
przeciwzmarszczkowy na dzień oraz mikrodermabrazja- szafirowy peeling przeciwzmarszczkowy, o
wartości 200 zł brutto
Nagroda B - 7 puf do siedzenia marki Beliani w rozmiarze: 140x180,, wartość zestawu 699 zł brutto.

2.7. Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie www.zwierciadlo.pl
3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie za wyjątkiem osób wymienionych w
pkt. 3.2. Regulaminu. Każdy z uczestników Konkursu (dotyczy zarówno danych osobowych jak i numeru
telefonu) może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie. W przypadku, gdy po nominowaniu osoby do
nagrody okaże się, że inny uczestnik konkursu posiadający to samo nazwisko i adres zamieszkania wygrał
już nagrodę w niniejszym Konkursie – organizator ma prawo nominować do nagrody kolejną najszybciej
nadesłaną odpowiedź.
3.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie ich
najbliższej rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
4. ODBIÓR NAGRODY
4.1. Nagroda zostanie przesłana drogą pocztową lub kurierem o ile laureat uiści należny podatek
zgodnie z postanowieniami pkt 4.2. Regulaminu. W przypadku nie uiszczenia podatku przez laureata
prawo do otrzymania nagrody wygasa. Za zgodą Organizatora, nagrodę można odebrać osobiście w
siedzibie Wydawnictwa Zwierciadło.
4.1.1 Przy odbiorze przesyłki prosimy o rozpakowanie jej w obecności kuriera lub listonosza i
sprawdzenie czy nie jest uszkodzona.
4.2. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu obciążony
zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w
wysokości 10% wartości nagrody, którego uiszczenie Organizatorowi w terminie 14 dni od dnia
powiadomienia przez Organizatora o wygranej, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody.
4.3. Wysyłka nagród, wygranych w konkursie, nastąpi w ciągu miesiąca od opublikowania wyników
konkursu listem poleconym lub kurierem. W przypadku nieodebrania nagrody prawidłowo przesłanej
przez Organizatora na podany adres przez laureata prawo do nagrody przepada.
4.4. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
4.5. Dane osobowe uczestników konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer
telefonu komórkowego oraz adres e-mail będą przetwarzane przez organizatora konkursu, tj.
Wydawnictwo Zwierciadło” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-324, ul. Karowa 31A, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000067108, NIP: 525-22-22-636, w celu realizacji umowy
przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Gwarantujemy prawo wglądu do
swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania
danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej
dostarczenie do zwycięzcy nagrody. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
Regulamin konkursu do wglądu w siedzibie organizatora.. Dane osobowe uczestników konkursu będą
chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Organizator informuje, iż dane osobowe
laureatów konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (www.zwierciadlo.pl)
w ramach rozwiązania konkursu.
5. KOMISJA
5.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa w skład której wejdą
przedstawiciele Organizatora.
5.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z
niniejszego regulaminu.
6. REKLAMACJE

6.1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie
pisemnej, na adres Organizatora w Warszawie (00-324), przy ul Karowej 31 a w terminie 21 dni od daty
zakończenia konkursu.
6.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i numer telefonu, z
którego wysyłano SMS’a, jak również dokładny opis reklamacji.
6.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna.
6.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla
pocztowego na reklamacji.
6.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później
niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
6.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w
ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.zwierciadlo.pl.
7.2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze
znaczkiem, organizator prześle kopie regulaminu Konkursu.
7.3. Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu
zawarte w niniejszym regulaminie.
7.4. W przypadku mniejszej liczby laureatów niż nagród konkursowych Organizator zastrzega sobie
prawo innego rozdysponowania nagrodami Konkursu.
7.5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy
Kodeksu
Cywilnego,
a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
7.6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
7.6.1.zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie
przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w
tym siły wyższej,
7.6.2.nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych
adresowych lub błędnym ich podaniem.
7.7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian
przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu, pod
warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Konkursu.
7.8. Operatorzy GSM odpowiadają wyłącznie za świadczenie usług telekomunikacyjnych.

