
REGULAMIN KONKURSU „SKUTER ZA REJESTRACJĘ”

§1

1. Organizatorem  konkursu  Skuter  za  rejestrację  jest  firma  PRV.PL  spółka  z  o.o.  z 
siedzibą w 00-446 Warszawa, ul. Fabryczna 5.

§2

1. Konkurs jest ogólnopolską akcją mającą na celu promowanie Grupy Pino należących 
do Organizatora i serwisów wchodzących w jej skład.

§3

1. Mottem konkursu jest hasło: "Wygraj skuter, zbieraj punkty za rejestrację”.

2. Uczestnicy  przystępują  do  konkursu  poprzez  rejestrację  na  stronie  konkursu  i 
akceptację  regulaminu.  Konkurs  polega  na  zbieraniu  punktów  za  rejestrację 
użytkowników  poleconych  przez  uczestnika  w  serwisach  Grupy  Pino,  za  każdą 
poprawną (skuteczną)  rejestrację  otrzymuje on 1 punkt,  jeśli  osoba polecona także 
przystąpi  do  konkursu  to  osoba  polecająca  otrzymuje  kolejny  punkt.  Za  jednego 
użytkownika któremu polecono rejestrację można otrzymać w sumie maksymalnie 2 
punkty.  Wygrywa ten  Uczestnik  Konkursu,  który zbierze  najwięcej  punktów,  przy 
czym  żeby przystąpić  do  konkursu  trzeba  uzbierać  nie  mniej  niż  60  punktów,  co 
oznacza że należy zaprosić minimum 30 osób do rejestracji. Po dokonaniu poprawnej 
rejestracji Polecający otrzyma 30 punktów, a kolejne 30 punktów w przypadku gdy 
osoby Polecone same przystąpią również do konkursu rejestracyjnego.

3. Poprzez  rejestrację,  o  której  mowa  w ust.  poprzedzającym  rozumie  się  poprawne 
założenie i aktywowanie konta przez użytkownika oraz aktywne z niego korzystanie 
przez czas trwania konkursu. W przypadku, gdy z jednego adresu IP pochodzić będzie 
więcej niż 10 rejestracji wówczas punkty nie będą naliczone. Tak samo w przypadku 
rejestracji na tzw. 10-minutowe e-maile lub fałszywe konta zakładane w dużej liczbie 
przez uczestnika konkursu lub w każdy inny sposób budzące podejrzenie Organizatora 
co do braku prawdziwości, punkty nie będą przyznawane lub też będą odbierane.  

4. Niezależnie  od  postanowień  ust.  poprzedzającego  nie  będą  uznawane  punkty 
zdobywane  przy  użyciu  oprogramowania  lub  innych  środków  zastępujących 
użytkownika. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia punktów 
uzyskanych wskutek sztucznego zwiększania liczby kont lub aktywności na kontach 
dokonywanej  w  szczególności  poprzez  uruchamianie  wszelkich  tzw.  robotów  czy 
skryptów, które dokonują takich czynności.

§4

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 07.06.2010 r. i trwa do 06.08.2010 r.

2. Użytkownik przystępuje do konkursu w momencie rejestracji w konkursie i akceptacji 
niniejszego Regulaminu.
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3. Ogłoszenie  wyników  nastąpi  nie  później  niż  w  dniu  10.08.2010  r.  na  stronie 
internetowej konkursu.

§5

1. Nagrody w konkursie:
a) za I miejsce jest Skuter Zipp ASTEC 49 ccm o wartości 4 000 zł brutto,
b) za II miejsce jest odtwarzać mp4 CREATIVE ZEN 2GB WOMEN`S o wartości 

250 zł brutto,
c) za III miejsce odtwarzacz mp3 PENTAGRAM MP3 Vanquish R SKIT 2GB o 

wartości 130 zł brutto,
d) za miejsca od I do X kubki z logo Grupa Pino po 1 szt.
e) za miejsce od I do X koszulki z logo Grupa Pino po 1 szt.
f) za miejsca od IV do X zostaną przyznane polary w liczbie odpowiednio: 1000, 

800, 600, 400, 200, 100 i 50.

2. Przyrzekającym nagrodę  w konkursie  w rozumieniu  przepisów kodeksu cywilnego 
jest PRV.PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-446), ul. Fabryczna 5.

§6

1. Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  wyrażenie  przez  uczestnika  konkursu 
zgody na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez PRV.PL sp. z o.o. 
dla  celów  promocyjno-marketingowych  związanych  z  prowadzoną  przez  Spółki 
działalnością gospodarczą, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie „Skuter za rejestrację” wyłącznie 
za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, pod rygorem dyskwalifikacji z 
konkursu.  Zgoda  rodziców  i  opiekunów  prawnych  osób  niepełnoletnich 
uczestniczących w konkursie  powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych.

3. W  Konkursie  nie  mogą  uczestniczyć  osoby  zatrudnione  przez  Organizatora,  ani 
członkowie ich rodzin.

4. Zdobywca  nagrody  zostanie  poinformowany  o  tym  fakcie  telefonicznie  lub  drogą 
mailową (na podstawie danych podanych przez Uczestnika podczas przystępowania 
do konkursu) przez przedstawiciela PRV.PL sp. z o.o.

5. Dokładny  termin  i  miejsce  odbioru  nagrody  głównej  zostanie  uzgodniony  przez 
Organizatora ze zdobywcą nagrody głównej i zostanie przez obie strony potwierdzony 
w formie pisemnej/mailowej w terminie do dnia 25 sierpnia 2010 r. Nie odebranie 
nagrody głównej  lub nieuzgodnienie  żadnego terminu odbioru nagrody do dnia 25 
sierpnia  2010  r.  powoduje  utratę  prawa  do  tej  nagrody,  chyba  że  nastąpiło  to  z 
usprawiedliwionych  powodów niezależnych  od stron.  Z  wydania  nagrody zostanie 
sporządzony protokół.
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6. W  żadnym  wypadku  osobom  nagrodzonym  nie  przysługuje  prawo  do  zamiany 
nagrody na jej ekwiwalent pieniężny lub rzecz innego rodzaju. Uczestnik nie może 
przenieść  prawa  do  odbioru  przyznanych  nagród  na  osoby  trzecie,  chyba,  że 
Organizator wyrazi na to pisemną zgodę. W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody, 
Organizator  nie  będzie  zobowiązany  do  wypłaty  jej  równowartości,  ani  pokrycia 
jakichkolwiek kosztów poniesionych przez uczestnika.

7. W przypadku odbioru nagrody za miejsce I (skutera) Uczestnik jest zobowiązany do 
odbioru osobistego w siedzibie Organizatora.

8. Prawo do  nagrody  może  być  realizowane  wyłącznie  po  uprzedniej  zapłacie  przez 
zwycięzcę  zryczałtowanego  podatku  dochodowego,  z  tytułu  wygranej  nagrody,  w 
wysokości 10% wartości tej nagrody na rzecz PRV.PL Sp. z o.o. Zgodnie z art. 41 ust. 
7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwycięzca zobowiązany jest 
do uiszczenia Organizatorowi Konkursu kwoty należnego podatku, w terminie 14 dni 
od  daty  przyznania  nagrody  i  poinformowania  go  o  przyznaniu  nagrody  drogą 
pocztową,  telefonicznie  lub  e-mailem.  Zwycięzca  zostanie  powiadomiony  przez 
Organizatora o zasadach zapłaty podatku dochodowego.

9. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  błędne  dane  podane  w  formularzu 
rejestracyjnym  uniemożliwiające  skontaktowanie  się  ze  zwycięzcami  konkursu,  z 
czego może wynikać przepadek nagrody.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody głównej 
(I miejsce) oraz nagród za II i III miejsce.

§ 7

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich.

2. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem konkursu i wyłonieniem nagrodzonych 
powinny być składane pisemnie na adres PRV.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(00-446), ul. Fabryczna 5, w terminie 14 dni od dnia zdarzenia będącego przyczyną 
złożenia reklamacji. Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Wszelkie  spory  wynikłe  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania 
zobowiązań  związanych  z  niniejszym  konkursem  będą  rozstrzygane  przez  Sąd 
Powszechny,  odpowiedni  dla  siedziby  Organizatora.  Skierowanie  przez  uczestnika 
sprawy na drogę sądową jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, 
o której mowa w ust. 2 Regulaminu powyżej.

4. W  kwestiach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  stosuje  się  przepisy 
kodeksu cywilnego.

§ 8

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego 
Regulaminu.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania konkursu.
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3. Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  nagród  i  terminów 
rozstrzygnięcia  konkursu,  a  także  odwołania  konkursu  bez  podania  przyczyn,  co 
zostanie ogłoszone na stronie internetowej Konkursu.
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