REGULAMIN KONKURSU „Poled znajomemu i wygraj”
1. Organizator konkursu
Organizatorem
konkursu
jest
właściciel
Portalu
www.katalogppoz.pl
– MAIS Małgorzata Kwosek z siedzibą w Gliwicach przy ul. Grottgera 22/7; wpisany do
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice pod
numerem I/981/97.
2. Obszar konkursu
Konkurs zostanie ogłoszony i przeprowadzony w Internecie za pośrednictwem strony
internetowej www.katalogppoz.pl.
3. Czas trwania konkursu
Konkurs będzie trwad do 01.06.2009r. do godziny 700.
4. Warunki konkursu
W konkursie mogą wziąd udział jedynie zarejestrowani użytkownicy portalu
www.katalogppoz.pl, tj. osoby, które dokonały skutecznej rejestracji do Newslettera portalu.
Uczestnikiem konkursu jest każdy zarejestrowany użytkownik, który w trakcie trwania
konkursu skorzysta z funkcji „Poled znajomemu”; przystąpienie do konkursu nie wymaga
odrębnego zgłoszenia.
Konkurs polega na wyłonieniu najbardziej skutecznego w propagowaniu portalu
www.katalogppoz.pl zarejestrowanego użytkownika.
Aby wziąd udział w konkursie należy polecid portal www.katalogppoz.pl używając funkcji
„Poled znajomemu” (moduł tej funkcji znajduje się na każdej podstronie portalu), wpisując
swój adres e-mail (podany przy rejestracji do Newslettera) oraz adres e-mail osoby, która ma
otrzymad list polecający. Funkcja pozwala na wysłanie polecenia na kilka adresów e-mail
– w tym celu należy użyd przycisku „Dodaj kolejny e-mail”. Wysłanie polecenia powoduje
przypisanie do adresu uczestnika konkursu wszystkich adresów e-mail, na które wysłał
polecenie. Funkcja „Poled znajomemu” można byd użyta wielokrotnie. Polecenie nie zostanie
wysłane, jeśli adres e-mail istnieje już w bazie adresowej portalu oraz przy drugiej i każdej
następnej próbie wysłania polecenia przez tego samego użytkownika na ten sam adres
(system rozpoznaje użytkownika poprzez adres e-mail).
Polecenia wysłane przed ogłoszeniem konkursu są uwzględniane w jego ostatecznym
rozstrzygnięciu. Polecenia wysłane przez użytkownika niezarejestrowanego nie są zliczane
przez system i nie będą uwzględniane w ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu.
Skutecznie polecenie jest to zarejestrowanie do Newslettera portalu www.katalogppoz.pl
osoby, na której adres e-mail użytkownik zarejestrowany wysłał polecenie portalu używając
funkcji „Poled znajomemu”, pod warunkiem, że nowy użytkownik poda podczas rejestracji
adres e-mail, na który otrzymał list polecający.
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Konkurs wygra osoba, która dnia 01.06.2009r. o godzinie 700 do swojego adresu e-mail
będzie mied przypisanych najwięcej skutecznych poleceo (będzie najskuteczniejszym
zarejestrowanym użytkownikiem).
5. Ogłoszenie wyników
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie głównej portalu www.katalogppoz.pl i będą
tam wyświetlane przez 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.
6. Nagrody i ich przekazanie
Ustanawia się następujące nagrody dla trzech najbardziej skutecznych zarejestrowanych
użytkowników.
Miejsce I:

fotograficzna ramka cyfrowa
o wartości około 400 złotych

Miejsce II:

elektroniczny zegar nabiurkowy z wyświetlaczem cyfrowym
o wartości około 70 złotych

Miejsce III:

elektroniczny zegar nabiurkowy
o wartości około 50 złotych

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez odczytanie wyników w panelu administracyjnym
portalu. Wyniki zostaną udokumentowane za pomocą funkcji PrintScreen.
Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
Nagrodzeni użytkownicy są zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (t.j. Dz. U. Z 2000r. Nr 14, poz 176 z późniejszymi zmianami).
Nagrodzeni użytkownicy zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą listu elektronicznego.
Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie danych osobowych niezbędnych do jej
przekazania (adres zameldowania, na który zostanie przesłana nagroda oraz numer dowodu
tożsamości) oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.
Jeden użytkownik może wygrad tylko jedną nagrodę w danej edycji konkursu.
Nagrody zostaną przesłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Podczas odbioru nagrody każda z nagrodzonych osób zostanie poproszona o podpisanie
oświadczenia, w którym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Nagroda
zostanie wydana po podpisaniu wyżej wymienionego oświadczenia i przekazaniu go
kurierowi oraz okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
7. Postanowienia koocowe:
Z konkursu wyłączeni są pracownicy organizatora oraz członkowie ich rodzin.
Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie www.katalogppoz.pl.
O każdej zmianie Regulaminu Organizator powiadomi uczestników konkursu, zamieszczając
informację na stronie portalu.
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