Regulamin II edycji konkursu
„CENNA OCENA”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Konkurs „CENNA OCENA” (Akcja) organizowany jest na zasadach opisanych niniejszym
regulaminem (Regulamin), zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Konkurs nie
jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.
2009, nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
2. Organizatorem Akcji jest BSK Transport i Spedycja Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, adres: 87-800
Włocławek, ul. Plac Wolności 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000606525, kapitał zakładowy w wysokości 225000 PLN, NIP 8883124689, (Organizator).
3. Fundatorem nagród w Akcji jest Organizator.

§ 2. Uczestnictwo w Akcji
1. Uczestnikiem Akcji może być Klient, który w przypadku osób fizycznych w dacie wykonania Zadania
Konkursowego ukończył 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i miejsce
zamieszkania/siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Uczestnik).
2. Uczestnikami Akcji nie mogą być przedstawiciele i pracownicy Organizatora oraz inne osoby
współpracujące przy organizacji Akcji, jak również ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzice
małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, a wykonując Zadanie
Konkursowe potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w
Akcji.
4. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.

§ 3. Obszar, na którym urządzana jest Akcja
Akcja przeprowadzana jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w witrynach branżowych.

§ 4. Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się od godziny 00:01 dnia 01.04.2019 r., a kończy dnia 15.05.2019 r. losowaniem
o godz. 14.30. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronie: https://bskts.pl/lottery.html.

§ 5. Zasady prowadzenia Konkursu
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik w czasie trwania jego trwania, wykona zgodnie z
Regulaminem następujące zadanie konkursowe opisane w podpunktach a)-c) poniżej (Zadanie
Konkursowe):
a) doda swoją opinię na temat współpracy z naszą firmą na jednym z portali branżowych
(transportowych) lub opiniotwórczych wskazanych przez następujące linki:
- https://etransport.pl/forum237821.0.html
- https://trans.info/forum/forum/busiarze/dla-bus%C3%B3w/685636-bsk-transport-ispedycja-sp-z-o-o-opinie
- https://www.cylex-polska.pl/firmy/bsk-transport-i-spedycja-sp-z-o-o-12814861.html#review
- https://www.biznesfinder.pl/wloclawek-bsk-transport-i-spedycja-sp-z-o-o-5883031.html
- https://www.gowork.pl/opinie_czytaj,21647384
- http://forum.gazeta.pl/forum/w,265757,167884197,167884197,BSK_Transport_i_Spedycja_
Sp_z_o_o_Wloclawek.html?t=1554143455#p167884197 ;
b) podpisze się pod zamieszczoną przez siebie opinią w sposób pozwalający nam na
zweryfikowanie Zwycięzcy Konkursu (preferowany sposób – Imię i Nazwisko lub Inicjały i Nazwa
Firmy);
c) wyśle na adres konkurs@bskts.pl wiadomość z linkiem kierującym na stronę z zamieszczoną
przez Uczestnika opinią;

2. Uczestnik Konkursu może zamieścić opinię na wielu ze wskazanych powyżej stronach
internetowych, zwiększając w ten sposób swoją szansę na wygraną.
UWAGA! - Uczestnik Konkursu, który brał udział w I edycji konkursu „CENNA OCENA” i zamieścił już
swoją opinię na którymś ze wskazanych portali może wziąć udział w tej edycji, jednakże nie może
zamieścić swojej opinii na tym samym co uprzednio portalu. Opinia musi zostać zamieszczona na
innym z portali.
3. Nie będą uwzględniane w Zadaniu Konkursowym opinie, które nie są oryginalnym i indywidualnym
dziełem Uczestnika, gdy były już publikowane, w tym w Internecie, naruszają prawo lub dobra
osobiste osób trzecich, dobre obyczaje, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.,
zawierają treści pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc,
obrażające uczucia religijne.

§ 6. Nagrody w Konkursie
1. W Konkursie zostaną przyznane łącznie 3 (trzy) nagrody ufundowane przez Organizatora (Nagroda),
przeznaczone dla trzech laureatów Konkursu (Laureat), przy czym jeden Laureat otrzymuje jedną
Nagrodę. Nagrodami w Konkursie są:
a) 1 (jedna) Nagroda Główna o wartości 1500 PLN przekazywana przelewem bankowym na wskazane
przez Laureata konto bankowe. Dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 150 PLN, która nie
zostanie wypłacona Laureatowi, zostanie przeznaczona na poczet zryczałtowanego podatku
dochodowego.
b) 2 (dwie) Nagrody Dodatkowe o wartości 500 PLN każda, przekazywana przelewem bankowym na
wskazane przez Laureatów konta bankowe. Dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości 50 PLN,
która nie zostaną wypłacone Laureatom, zostaną przeznaczone na poczet zryczałtowanego
podatku dochodowego.
2. Nagroda w Konkursie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób
fizycznych zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.).
3. Dodatkowa nagroda pieniężna potrącana jest przez Organizatora na poczet podatku Laureata przed
wydaniem Nagrody i przekazana do właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego podatku
dochodowego od osób fizycznych.
4. Nagroda nie podlega wymianie.

§ 7. Sposób zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu i wytypowania
Laureata

1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja (Komisja),
powołana przez Organizatora, w składzie: a). przewodniczący Komisji; b). członek Komisji; c).
sekretarz Komisji.
2. Obrady Komisji zwołane będą na wniosek przewodniczącego Komisji. Obrady Komisji mają charakter
niejawny i odbywają się w siedzibie Organizatora. Komisja sporządza protokoły z przebiegu swoich
obrad.
3. W trakcie obrad na posiedzeniu, które odbędzie się dnia 15 maja 2019r o godz. 14.30 Komisja
wylosuje spośród Uczestników łącznie 3 (trzech) Laureatów Konkursu, którym przyzna po jednej z 3
(trzech) Nagród – 1 Nagrodę Główną i 2 Nagrody Dodatkowe.
4. Jedynym Kryterium wyłonienia Laureata jest zamieszczenie uczciwej i rzetelnej opinii.
5. W Konkursie nie będą oceniane Opinie, które:
a)

naruszałyby obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, wzywałyby do
nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierałyby treści faszystowskie,
ksenofobiczne, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagowałyby
przemoc, obrażały uczucia religijne lub dobre obyczaje,

b)

zawierałyby dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype. osób
trzecich itp.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
a)

osoby, która podała nieprawdziwe dane osobowe, o których mowa w § 8.2 poniżej.

b)

osoby prowadzącej działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one
stanowić obejście lub naruszenia Regulaminu i naruszenia obowiązujących przepisów oraz
zasad współżycia społecznego.

§ 8. Sposób i termin ogłaszania wyników

1. O wyborze jako Laureat, Uczestnik zostanie poinformowany w terminie od 15.05.2019 r. (po godz.
15.00), do 18.05.2019 r. poprzez korespondencję elektroniczną za pośrednictwem wiadomości
email, wysłanej na adres Uczestnika podany w mailu z linkiem do opinii.
2. Laureat, do którego wysłano wymienioną w pkt. 1 informację i powiadomiono go o zwycięstwie w
Konkursie, w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania wskazanej informacji przesyła do
Organizatora drogą elektroniczną, na adres zwrotny: a) swoje imię, nazwisko, b) adres zamieszkania,
c) numer PESEL lub numer NIP wraz z nazwą i adresem właściwego urzędu skarbowego, d) numer
telefonu dla kontaktu z Organizatorem, e) numer konta bankowego, na który zostanie przekazana
Nagroda, f) wybrany nick do umieszczenia wyników na stronie (jeśli Laureat nie życzy sobie
upubliczniać swego Imienia i Nazwiska);
3. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku:
a. nieotrzymania przez Organizatora w wyznaczonym terminie danych zgodnie z pkt. 2 powyżej;
b. niedopełnienia warunków Regulaminu.
4. W każdym z ww. przypadków Organizator powiadamia Laureata o fakcie utraty prawa do Nagrody
poprzez korespondencję elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail, jeśli adresem
mailowym Laureata dysponuje.
5. W przypadku utraty przez Laureata prawa do Nagrody, Nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.
6. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości z podaniem Imiona i Nazwiska lub Nicku
Laureata do dnia 19.05.2019r. na stronie https://bsks.pl/lottery.html

§ 9. Wydanie nagród

1. Nagroda zostanie przelana na wskazane w wiadomości e-mail konto bankowe Laureata, w terminie
3 dni od dnia otrzymania przez Organizatora danych, o których mowa w § 8 pkt. 2 powyżej.
Przekazanie nagród prowadzi Organizator.
2. Z uwagi na obowiązujące przepisy podatkowe, wydanie Nagrody nastąpi pod warunkiem
przekazania danych do prawidłowego wypełnienia i podpisania dokumentów podatkowych.

§ 10.Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Do kompetencji Komisji należy rozpatrywanie reklamacji wpływających od Uczestników Akcji.
2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Akcji mogą być składane przez Uczestników
w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu w formie pisemnej, na adres siedziby
Organizatora: 87-800 Włocławek, ul. Plac Wolności 1. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji
decyduje data stempla pocztowego.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego
dotyczy roszczenie, treść żądania oraz dopisek „CENNA OCENA”.
4. Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w
terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania, a w tym terminie zainteresowani zostaną
powiadomienie listem poleconym o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Przy rozpatrywaniu
reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa.
5. Tryb reklamacyjny nie pozbawia Uczestnika możliwości dochodzenia roszczeń przed sądami
powszechnymi.

§ 11. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu,
w tym ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania nagród oraz wykonania innych obowiązków
wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenie reklamacji oraz do celów podatkowych i księgowych.
Laureat wyraża zgodę na przekazanie Organizatorowi następujących danych osobowych Laureata:
a) imię, nazwisko, b) adres e-mail, c) numer telefonu, dla kontaktu w celu rozliczenia Akcji i
dostarczenia Nagrody, d) numeru PESEL lub NIP dla celów podatkowych.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującymi
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
4. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, ale są niezbędne do udziału w
Konkursie, w szczególności wydania nagród. Dane osobowe Uczestników są niezwłocznie usuwane
po zakończeniu i rozliczeniu Akcji, w tym wydaniu nagrody i dochowaniu obowiązków
publicznoprawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje obowiązek przechowywania
danych osobowych na podstawie przepisów.
5. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§ 12. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2019r.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy
prawa.
3. Regulamin dostępny jest na https://bskts.pl/lottery.html oraz w siedzibie Organizatora.

