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Warszawa, 27.03.2017 r. 

REGULAMIN KONKURSU  

„Czas dla przyjaciół” 

§ 1 Postanowienia wstępne   

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą: „Czas dla przyjaciół” (dalej: Konkurs), 

w tym w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki 

Uczestników, w związku z ich udziałem w Konkursie. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej 

www.izzinakarte.pl (w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie/zapoznanie się przez Uczestnika w 

dowolnym czasie) oraz w siedzibie Organizatora. 

2. Organizatorem Konkursu jest spółka Ahmes sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-547), ul. Lewicka 13/15, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 

Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000388600, posiadająca numer NIP 

5833132633, REGON 221245265 (dalej: Organizator). 

3. Konkurs organizowany jest celem promocji usług Organizatora. 

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową,  zakładem wzajemnym, loterią promocyjna 

ani grą, której wynik zależy od przypadku, ani też żadna inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). 

5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i n. ustawy Kodeks cywilny. 

6. Organizator oświadcza, ze Konkurs jest finansowany z jego środków własnych, przeznaczonych na reklamę i 

promocję. 

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez 

serwis Facebook, ani z nim związany. 

8. Podmioty będące właścicielami serwisu Facebook są zwolnione z wszelkiej odpowiedzialności w związku z 

niniejszym Konkursem. 

9. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 27 marca 2017 r. do dnia 17 

kwietnia 2017 r. (Okres Trwania Konkursu) 

10. Uczestnik, przystępując do udziału w Konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w 

Regulaminie. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Organizator będzie uprawniony do wykluczenia 

Uczestnika z Konkursu. 

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie Użytkownik sieci IZZI na kartę (dalej: Uczestnik), będący 

zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Facebook. Przez Użytkownika rozumiana jest osoba fizyczna, osoba 

prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada numer w sieci IZZI na kartę 

(zawarła z Organizatorem umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych IZZI na kartę poprzez rejestrację oraz 

weryfikację numeru oraz korzysta z usług świadczonych przez Organizatora przy wykorzystaniu karty SIM/USIM). 
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2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora Konkursu, a także ich wstępni, zstępni, 

małżonkowie, rodzeństwo, krewni w linii bocznej, powinowaci oraz osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien: 

a) posiadać w Okresie Trwania Konkursu zarejestrowany i zweryfikowany numer w sieci IZZI na kartę; 

b) zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść, 

c) w komentarzu pod postem Organizatora na portalu Facebook (dalej: Post Konkursowy) oznaczyć swojego 

przyjaciela oraz udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Dlaczego to właśnie Wy powinniście otrzymać 

nagrodę?” 

d) na prośbę Organizatora udostępnić swoje dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu. 

4. Każdy Uczestnik ma prawo do udzielenia tylko jednej odpowiedzi na pytanie konkursowe i zamieszczenia 

wyłącznie jednej odpowiedzi pod Postem Konkursowym. 

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora Izzi na karte w serwisie Facebook najpóźniej do dnia 

30 kwietnia 2017 r.  

§ 3 Wyłonienie Zwycięzców 

1. Zwycięzcę Konkursu (dalej: Zwycięzca) wyłoni spośród Uczestników komisja konkursowa, w sposób opisany 

poniżej. Zwycięzca otrzyma nagrody, o których mowa w § 4 Regulaminu. 

2. Komisja konkursowa składa się z 3 przedstawicieli Organizatora. 

3. Spośród odpowiedzi udzielonych przez Uczestników Konkursu pod Postem Konkursowym komisja konkursowa 

dokona wyboru jednej, która w jej ocenie będzie najbardziej przekonująca. 

4. Zwycięzca zostanie wyłoniony do  dnia 21 kwietnia 2017 r. Z wyboru Zwycięzcy zostanie sporządzony protokół. 

Protokół będzie dostępny w siedzibie Organizatora. W protokole, oprócz odpowiedzi Zwycięzcy, zawarte będą 

odpowiedzi Uczestników, których odpowiedzi zostały ocenione przez komisję najwyżej. 

5. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej w dniu jego wyłonienia, poprzez wysłanie przez 

Organizatora na konto Uczestnika, z którego udzielono odpowiedzi pod Postem Konkursowym, wiadomości 

prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook. Zwycięzca zostanie poinformowany o obowiązku skontaktowania 

się z Organizatorem, o którym mowa w ust. 6 poniżej. 

6. Zwycięzca jest zobowiązany do skontaktowania się z Organizatorem w celu ustalenia zasad odbioru Nagród w 

terminie do 3 dni od wysłania przez Organizatora wiadomości o wygranej. Kontakt z Organizatorem jest możliwy 

za pośrednictwem prywatnej wiadomości poprzez Facebook, pod numerami telefonu 22 113 11 11 oraz 

799 555 223, oraz pod adresem bok@izzinakarte.pl. 

7. Organizator zwróci się do Zwycięzcy z prośbą o wyrażanie zgody na upublicznienie danych osobowych którymi 

Uczestnik posługuje się  na Facebook’u na stronie Organizatora na Facebooku’u. Po wyrażeniu zgody dane 

Zwycięzcy, o których mowa w zdaniu poprzednim, wraz z informacją o Konkursie i wygranej zostaną umieszczone 

na stronie Organizatora na Facebooku’u. Ponadto Zwycięzca zobowiązany jest podać Organizatorowi wszelkie 

dane niezbędne do złożenia deklaracji dla celów podatkowych (m.in. imię i nazwisko, adres korespondencyjny, 

numer PESEL). 
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8. Odmowa podania danych, o których mowa w ustępie 7 powyżej, jak również nieskontaktowanie się przez 

Zwycięzcę z Organizatorem w terminie określonym w ust. 5, oznacza utratę prawa do Nagród. W takim wypadku 

prawo do Nagród przechodzi na kolejną osobę z listy Uczestników, zawartej w protokole, o którym mowa w ust. 4 

§ 4 Nagrody 

1. Zwycięzca otrzyma Nagrody w postaci: 

a. Nagrody rzeczowej nr 1 - zegarka marki Timex TX Luxury Mens 800 Series Linear Chronograph Dual 

Time (Nr ref. T3C320) o wartości 1191,89 (tysiąc sto dziewięćdziesiąt jeden złotych, osiemdziesiąt 

dziewięć groszy);  

b. Nagrody rzeczowej nr 2 - zegarka marki Timex TX 550 World Time Sport (Nr Ref. T3C447) o wartości 

2052,75 zł (dwa tysiące pięćdziesiąt dwa złote, siedemdziesiąt pięć groszy); 

c. Dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 11,11% łącznej wartości Nagrody rzeczowej nr 1 i Nagrody 

rzeczowej nr 2, tj. w wysokości odpowiadającej wartości podatku należnego od Nagrody rzeczowej nr 1 

i Nagrody rzeczowej nr 2. 

2. Nagrody rzeczowe 1 i 2 nie mogą być zamienione na ekwiwalent pieniężny, lub jakąkolwiek inną nagrodę, czy  

nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie Nagród osobom trzecim. 

3. Nagroda pieniężna zostanie automatycznie pobrane przez Organizatora na poczet podatku dochodowego od 

otrzymanej przez Zwycięzcę nagród rzeczowych i odprowadzona na rachunek bankowy właściwego urzędu 

skarbowego. 

4. Nagrody rzeczowe zostaną wydane Zwycięzcy w sposób ustalony z Organizatorem, tj. dostarczone w miejsce 

wskazane przez Zwycięzcę wraz z protokołem przekazania nagrody, w terminie 7 dni od otrzymania przez 

Organizatora informacji i zgód, o których mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu. 

5. Nagrody wskazane w ust. 1 mogą zostać przyznane tylko jednemu Uczestnikowi. 

§ 5 Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Administratorem danych 

osobowych osób posiadających konto w serwisie www.facebook.pl jest podmiot wskazany w regulaminie serwisu 

Facebook. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników 

Konkursu oraz wydania nagród, jak również w celu promocji usług Organizatora oraz dopełnienia obowiązków 

względem organów władzy publicznej, w tym wykonania obowiązków podatkowych, zgodnie z przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa, a w przypadku składanych reklamacji – w celu rozpatrzenia reklamacji. 

3.  Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do treści dotyczących ich danych i ich poprawiania. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów wskazanych w ust. 2 powyżej, 

w szczególności do wzięcia udziału w Konkursie i wydania Nagród.  

§ 6 Procedura reklamacyjna 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane Organizatorowi Konkursu w terminie 7 dni od zakończenia 

Konkursu. 
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2. Reklamacje można zgłaszać: pisemnie - na adres korespondencyjny Operatora, telefonicznie – pod numerami: 

22 113 11 11 oraz 799 555 223, pocztą elektroniczną przesłaną na adres email: bok@izzinakarte.pl lub za 

pośrednictwem formularza BOK dostępnego na stronie internetowej Operatora www.izzinakarte.pl, a także 

osobiście . 

3. Reklamacja powinna zawierać: a) imię i nazwisko lub nazwę Uczestnika wraz z adresem zamieszkania lub siedziby; 

b) określenie przedmiotu reklamacji; c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację; d) numer 

telefonu w sieci IZZI na kartę posiadany przez Uczestnika; e) czytelny podpis Uczestnika w przypadku reklamacji 

złożonej w formie pisemnej. 

4. Za dzień wniesienia reklamacji telefonicznej przyjmuje się dzień przyjęcia zgłoszenia telefonicznego przez 

pracownika BOK. W pozostałych przypadkach za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu pisma 

reklamacyjnego na adres korespondencyjny lub numer faksu Operatora, datę wskazaną w potwierdzeniu przyjęcia 

wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej BOK, lub datę wskazaną na formularzu 

przyjęcia reklamacji dostępnym na Stronie www Operatora. 

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, w kolejności wpływu, jednak nie później niż w 

terminie 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Organizatora w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca, 

i zostanie przesłana Uczestnikowi listem poleconym na adres podany w reklamacji. 

6. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Uczestnika swoich praw zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Kodeks 

cywilny oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.     

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.izzinakarte.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

3. Regulamin obowiązuje od dnia 27.03.2017 r. 
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