Regulamin konkursu „Rowerowe możliwości”
§ 1. Postanowienia ogólne:
1. Konkurs „Rowerowe możliwości” (dalej: “Konkurs”) jest organizowany przez LSSE S.A. z siedzibą w
Legnicy przy ul. Kolbego 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033018, posiadającą numer
identyfikacji podatkowej NIP 6911810830 oraz numer statystyczny REGON 390560231, z kapitałem
zakładowym w wysokości 36.004.000 PLN (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest LSSE S.A. i UZIN („Fundator”).
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.06.2018 i trwa do 30.06.2018 roku (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
4. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem aplikacji umieszczonej na portalu społecznościowym
Facebook.com (dalej „Facebook”), znajdującej się pod adresem: www.facebook.com/LSSElegnica
5. Konkurs odbywa się w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa polskiego.
§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, która posiada zweryfikowane konto w serwisie Facebook („Uczestnik”) i pracownikiem zakładu
leżącego na terenie LSSE S.A.

§ 3. Zasady konkursu
1. Konkurs rozgrywany jest w Internecie za pośrednictwem portalu społecznościowego znajdującego się na
stronie www.facebook.com/LSSElegnica.
2. Uczestnik konkursu, aby wziąć w nim udział powinien zasubskrybować stronę „LSSElegnica” w
serwisie Facebook poprzez kliknięcie „Lubię to” na wyżej wymienionej stronie.
3. Konkurs polega na umieszczeniu przez Uczestnika w komentarzu pod specjalnym konkursowym
postem, znajdującym się pod adresem URL: www.facebook.com/LSSElegnica – filmu ukazującego
przejazd rowerem w drodze do pacy w strefie, o długości max 30sek.
4. Zgłoszenia będą przyjmowane w okresie od 01.06.2018 roku do 30.06.2018 roku do godz. 16.00. o dacie
przyjęcia zgłoszenia decydować będzie data zapisania na FanPage LSSE w komentarzu pod
konkursowym postem w serwisie Facebook.
5. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie poprzez opublikowanie tylko jednego
filmiku zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu (dalej „Fotografia”).
6. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania Uczestników Konkursu, których Filmiki będą naruszały
ogólnie przyjęte normy obyczajowe.
7. Uczestnik zgłaszający Filmik do Konkursu ponosi odpowiedzialność prawną w przypadku
opublikowania treści naruszających prawo lub dobra prawem chronione.
8. Uczestnik Konkursu umieszczając zdjęcie w komentarzu pod konkursowym postem LSSE na Facebooku oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste
do danego Filmiku oraz że wszystkie osoby, których wizerunek został uwidoczniony na Filmiku
wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję.
§ 4. Komisja konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania
oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu, a także rozpatrywania
reklamacji, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby
delegowane przez Organizatorów. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne, przy czym
Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 5. Nagrody i Laureaci
1. Osoby biorące udział w Konkursie są nagradzane (dalej „Nagroda”): bidony, zestaw narzędzi

rowerowych, plecak piknikowy, czapki, worek, plecak
2. Komisja konkursowa wybiera trzy najciekawsze filmy i nagrodzi je wg kolejności 1 miejsce nagroda Plecak
piknikowy, 2 miejsce worek z gadżetami i 3 miejsce zestaw narzędzi rowerowych.

3. Za wygrane Nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
4. Organizator, w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust.1 par. 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 roku), przed
wydaniem Nagrody Zwycięzcy, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego
zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagród w wysokości 10% ich wartości.
5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na tablicy LSSE i UZINUTZPOLSKA na Facebook-u
oraz na www.lsse.eu i www.uzin.pl.
6. Zwycięzca w odpowiedzi na informację o zwycięstwie w konkursie jest zobowiązany przesłać do
29.06.2018 do godziny 16.00 na podany przez Organizatora adres e-mail dokładne dane adresowe wraz
z telefonem kontaktowym. Nie przesłanie danych w tym terminie oznacza rezygnację z Nagrody.
7. Po uzgodnieniu pomiędzy Organizatorem Konkursu a Zwycięzcą Konkursu danych i sposobu odbioru
Nagrody, odbiór Nagród może nastąpić osobiście w siedzibie Organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca Nagrody spełnia warunki określone w
regulaminie w tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania
określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu
zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa
spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym
wygaśnięciem prawa do Nagrody jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub
wydania Nagrody.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w Aplikacji konkursowej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu z ważnych przyczyn oraz, jeżeli nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
3. W przypadku dokonania zmian w regulaminie, Organizator poinformuje o tym niezwłocznie
Użytkowników oraz Uczestników poprzez publikację zmian lub jednolitego tekstu regulaminu na stronie
Aplikacji konkursowej. Za termin wniesienia zmian w regulaminie należy przyjąć termin opublikowania
nowej wersji regulaminu na stronie Aplikacji konkursowej. Dalsze korzystanie przez Użytkownika oraz
Uczestnika z Aplikacji konkursowej po dokonaniu zmian w regulaminie oznacza akceptację nowej treści
regulaminu.
4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w regulaminie lub podadzą
nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
6. Administratorem danych osobowych zwycięzców konkursu jest Organizator. Dane osobowe tj. imię,
nazwisko, adres i numer telefonu będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu wyłącznie na
zasadach określonych w regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz
przekazania Zwycięzcom Nagród w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do
swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich
brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą chronione
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być
przekazane Fundatorowi Nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z
regulaminu Konkursu.
7. Przesyłając zgłoszenie w komentarzu pod postem konkursowym uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę
na zasady Konkursu zawarte w regulaminie.

