REGULAMIN KONKURSU „Stawiam na wygodę”
z dnia 11 czerwca 2018 roku
zmieniony w dniu 2 lipca 2018 roku

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem Konkursu „Stawiam na wygodę”, zwanego dalej „Konkursem”,
prowadzonym na zlecenie PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie ul. 8 – go Marca 6 ,
35 – 959 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000030499 NIP:
813-02-68-082, REGON: 690254559 o kapitale zakładowym w wysokości 492 640 400
PLN w całości wpłaconym zwana dalej „PGE Obrót S.A.”), jest El Padre sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Galopu 6, 02-822 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000300644, NIP: 521-34-73-972, REGON: 141320592, o kapitale zakładowym
w wysokości 50.000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

2.

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

3.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień
niniejszego Regulaminu.

4.

Konkurs skierowany jest do klientów PGE Obrót S.A.

5.

Konkurs trwa przez oznaczony termin od dnia 11 czerwca 2018 r. do dnia 22 lipca 2018 r.
i jest podzielony na 6 Edycji, z których każda trwa jeden tydzień (zwane dalej „Edycjami”
lub każda z osobna „Edycją”), zgodnie z następującym harmonogramem:
Edycja I – 11-17 czerwca,
Edycja II – 18-24 czerwca,
Edycja III – 25 czerwca-1 lipca,
Edycja IV – 2-8 lipca,
Edycja V – 9-15 lipca,
Edycja VI – 16-22 lipca.

6.

Nadzór nad prowadzeniem Konkursu sprawuje powołane przez Organizatora Jury
Konkursowe.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.

Uczestnikiem Konkursu zwany dalej „Uczestnikiem” może być każda osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prowadząca lub nieprowadząca
działalności gospodarczej, która:
a.
jest klientem PGE Obrót S.A., na podstawie obowiązującej umowy
sprzedaży/kompleksowej energii elektrycznej, lub paliwa gazowego.
b.
w trakcie trwania Konkursu lub przed rozpoczęciem działań promocyjnych dot.
Konkursu posiadała aktywowaną jedną z usług (eBok lub eFaktura),
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c.
d.

w trakcie trwania Konkursu aktywowała drugą usługę (odpowiednio eBok lub
eFaktura).
W trakcie trwania konkursu aktywowała obie usługi.

2.

Jednocześnie Organizator zastrzega, że osoby, które posiadały aktywowane obie usługi
(eBok oraz eFaktura) przed rozpoczęciem obowiązywania Konkursu wskazanym w §1
ust. 5 Regulaminu, nie będą dopuszczane do udziału w Konkursie lub będą wykluczane w
trakcie jego trwania.

3.

Organizator będzie weryfikował spełnienie warunków w Konkursie po udzieleniu przez
Uczestnika odpowiedzi na Zadanie Konkursowe oraz zakwalifikowaniu się tego Uczestnika
na listę 10 laureatów Konkursu w danej Edycji Konkursu poprzez przesłanie danych do
PGE Obrót S.A. (w szczególności w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w ust.
1. powyżej).

4.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich
rodzin Oraz pracownicy PGE Obrót S.A. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków,
kuzynów oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5.

Podanie danych, w tym danych osobowych związanych z Konkursem, jest dobrowolne, ale
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

6.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie, oprócz wykonania Zadania Konkursowego,
o którym mowa w § 3 ust. 1. Regulaminu, jest również:
a.
akceptacja niniejszego Regulaminu,
b.
wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie odpowiedzi udzielonej w ramach
wykonania Zadania Konkursowego wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika
Konkursu w komunikacji Organizatora w przypadku, gdy uczestnik został laureatem
Konkursu.
§3
ZASADY KONKURSU

1.

Zadanie konkursowe polega na jak najciekawszym i jak najbardziej kreatywnym
dokończeniu zdania „Stawiam na wygodę, bo…” zwane dalej „Zadaniem Konkursowym”.

2.

Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a.
wysłać w okresie trwania Konkursu SMS na numer 4628 z odpowiedzią na Zadanie
Konkursowe. Przykładowa treść wiadomości SMS powinna wyglądać następująco
(PGE.-PGE imię i nazwisko adres e-mail i odpowiedź): „PGE Jan Kowalski
jan.kowalski@xx.pl odpowiedź”. Całkowity koszt jednego SMS, wysłanego na
wskazany numer jest zgody z taryfą operatora Uczestnika Konkursu.
lub
b.

w okresie trwania Konkursu zarejestrować odpowiedź na Zadanie Konkursowe na
stronie internetowej Konkursu pod adresem www.zapewniamyenergie.pl w zakładce
konkurs oraz wypełnieniu formularza konkursowego.
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3.

Uczestnik może udzielić odpowiedzi na Zadanie Konkursowe tylko jeden raz, wybierając
jeden ze sposobów wskazanych w ust. 2 powyżej. Przy czym w konkursie bierze udział
pierwsza otrzymana przez Organizatora odpowiedz na Zadanie Konkursowe.

4.

Odpowiedź może być udzielona wyłącznie w jednej formie wskazanej w §3 ust 2
Regulaminu nie może przekroczyć 280 znaków wraz ze znakami interpunkcyjnymi
i odstępami.

5.

Treść odpowiedzi Uczestnika nie jest widoczna dla innych Uczestników.

6.

Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie w sposób opisany w §3 ust. 2. lit. a) Regulaminu,
powinien posiadać telefon komórkowy, z którego można wysłać wiadomość SMS
w sieciach działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Po wysłaniu przez Uczestnika
wiadomości SMS o treści zgodnej z treścią zawartą w §3 ust. 2. lit a) Regulaminu,
Uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w Konkursie w formie zwrotnej wiadomości SMS
o treści: „Dziękujemy za udział w Konkursie. Ze zwycięzcami skontaktujemy się
telefonicznie” w ciągu 24 h od przesłania wiadomości SMS zgodnie z powyższą instrukcją.
Organizator nie ponosi kosztów wysyłania SMS przez osoby biorące udział w Konkursie.

7.

Datą wykonania Zadania Konkursowego w sposób opisany w ust. 2. pkt b. przez
Uczestnika jest chwila dodania odpowiedzi poprzez kliknięcie przycisku „wyślij zgłoszenie”,
co skutkuje zapisaniem i przesłaniem do Organizatora odpowiedzi.

8.

Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do Konkursu odpowiedzi, których
treść jest sprzeczna z Regulaminem Konkursu, prawem lub zasadami współżycia
społecznego i dobrymi obyczajami lub może naruszać prawa osób trzecich.

9.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a.
funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których Uczestnicy przesyłają
wiadomości SMS zawierające odpowiedź na Zadanie Konkursowe,
b.
zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane przez SMS, indywidualne
ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia
występujące u operatorów sieci komórkowych,
c.
doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia przez operatorów telefonicznych
wiadomości SMS wysyłanych w związku z niniejszym Konkursem.
§4
WYŁONIENIE LAUREATÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD W KONKURSIE

1.

Organizator będzie przyznawał nagrody w Konkursie po każdej Edycji trwania Konkursu,
o których mowa w §1 ust. 5 Regulaminu w następujących terminach (harmonogram
przyznawania nagród w Konkursie „Stawiam na wygodę”: 19 czerwca 2018 r. (zamknięcie
zgłoszeń Edycji I), 26 czerwca 2018 r. (zamknięcie zgłoszeń Edycji II), 3 lipca 2018 r.
(zamknięcie zgłoszeń Edycji III), 10 lipca 2018 r. (zamknięcie zgłoszeń Edycji IV), 17 lipca
2018 r. (zamknięcie zgłoszeń Edycji V) oraz 24 lipca 2018 r. (zamknięcie zgłoszeń Edycji
VI).

2.

Dla każdej Edycji, w terminach wskazanych w ust. 1 powyżej, Organizator wybierze:
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a) na listę główną nagrodzonych - 10 najlepszych (najciekawszych i najbardziej
kreatywnych) odpowiedzi konkursowych i ich autorom przyzna nagrody,
b) na listę rezerwową - 5 kolejnych odpowiedzi konkursowych, których autorzy
otrzymają nagrodę wyłącznie wtedy, gdy przyznanie nagrody któremukolwiek
z laureatów z listy głównej nagrodzonych, nie będzie możliwe.
c) W przypadku nie spełnienia warunków konkursu przez co najmniej 6 osób z
wybranych 15, Organizator wyłoni kolejnych zwycięzców wśród osób które wzięły
udział w konkursie i spełniły zasady konkursu określone w §3 Regulaminu, tak aby
docelowo nagrodzić 10 osób w każdej z edycji.
3.

Autorom odpowiedzi ujętych na liście głównej nagrodzonych Organizator przyzna Nagrody
Edycji w postaci roweru marki KROSS Le Grand Madison 3 o wartości 875,00 zł brutto
(laureaci Edycji Konkursu).

4.

Jeśli na skutek weryfikacji spełnienia warunków przez Uczestnika, który znalazł się na liście
głównej nagrodzonych, okaże się, że nie spełnia on warunków udziału lub przyznania
nagrody, taki Uczestnik traci tytuł laureata oraz prawo do Nagrody Edycji, a Organizator nie
będzie zobowiązany do jej wydania. W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim na
miejsce Uczestnika, któremu nie została przyznana nagroda w związku z negatywną
weryfikacją spełnienia warunków konkursowych, wstępuje pierwszy spełniający warunki
Konkursu Uczestnik z listy rezerwowej, stając się laureatem Edycji.

5.

W dniu 24 lipca 2018 r., oprócz przyznania Nagród Edycji, Jury wyłoni najlepsze hasło
całego Konkursu, za które zostanie przyznana Nagroda Główna Konkursu – samochód
marki Mercedes-Benz FORTWO coupe electric drive o wartości 115 839,86 zł brutto.

6.

Laureaci Edycji zostaną powiadomieni o wygranej w ciągu 7 dni od ustalenia wyników
danej Edycji za pośrednictwem telefonu. Wyniki zostaną też ogłoszone na stronie
internetowej Organizatora pod adresem www.zapewniamyenergie.pl/konkurs.

7.

Laureat całego Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w ciągu 7 od ustalenia
wyników całego Konkursu za pośrednictwem telefonu

8.

Każdy laureat powinien potwierdzić otrzymanie informacji o wygranej odpowiadając na
otrzymane za pośrednictwem telefonu powiadomienie w terminie 7 dni od daty wysłania
przez Organizatora powiadomienia o wygranej. W potwierdzeniu otrzymania informacji
o wygranej laureat powinien wyraźnie napisać, że chce skorzystać z nagrody.

9.

Organizator skontaktuje się z laureatem w celu ustalenia terminu i sposobu przekazania
(odebrania) nagrody.

10.

Nagrody Edycji zostaną wydane do dnia 31 sierpnia 2018 r.

11.

Nagroda Główna zostanie wydana do dnia 31 sierpnia 2018 roku. W celu wydania Nagrody
Głównej Organizator wyda jej laureatowi dokumenty niezbędne do zarejestrowana
samochodu. Samochód zostanie wydany dopiero po jego zarejestrowaniu przez laureata.
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12.

W przypadku braku odpowiedzi laureata na powiadomienie o wygranej w ww. terminie,
Organizator przyjmie, że laureat nie jest zainteresowany otrzymaniem nagrody i wówczas
Organizator nie będzie zobowiązany do przekazana nagrody temu laureatowi (który w tym
przypadku traci status laureata).

13.

W przypadku braku odpowiedzi laureata na powiadomienie o wygranej lub w przypadku
rezygnacji przez laureata z odbioru nagrody, nagroda jest przekazywana kolejnej osobie na
liście rezerwowej, tzn. nagroda jest przyznawana Uczestnikowi, który zajął kolejne miejsce
w danej Edycji Konkursu lub w całym Konkursie (wówczas ust. 4 stosuje się odpowiednio).

14.

Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na nagrody innego rodzaju.

15.

Laureaci Konkursu nie mogą przenieść praw do nagród na osoby trzecie.

16.

Wszelkie wątpliwości dotyczące Regulaminu i zasad Konkursu rozstrzyga Organizator lub
Jury.

17.

Elementem Nagrody Głównej lub Nagrody Edycji jest, obok elementu rzeczowego, kwota
pieniężna w wysokości 11,11% wartości elementu rzeczowego. Zgodnie z ustawą
o podatku dochodowym od osób fizycznych, Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego
podatku dochodowego od wartości wygranej (Nagrody Edycji i Nagrody Głównej)
uzyskanej przez Uczestnika, w wysokości 10% wartości wygranej (zgodnie z art. 30 ust. 1
pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Element pieniężny Nagrody
Edycji lub Nagrody Głównej nie zostanie w związku z tym Uczestnikowi wydany, ale
zostanie przeznaczony na uiszczenie należnego od Uczestnika zryczałtowanego podatku
dochodowego z tytułu wygranych. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i upoważniają
Organizatora do potrącenia z wartości przyznanych Nagród Edycji lub Nagrody Głównej
kwoty odpowiadającej wartości elementu pieniężnego. Zgodnie z ustawą o podatku
dochodowym od osób fizycznych, Organizator, jako płatnik, przekaże potrącone kwoty na
rachunek właściwego urzędu skarbowego, odprowadzając w ten sposób w imieniu
Uczestnika należny podatek dochodowy z tytułu wygranej.
§5
PRAWA AUTORSKIE

1.

Z chwilą wydania nagród Organizator nabywa nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do
nagrodzonych odpowiedzi na zasadzie art. 921 § 3 k.c., bez ograniczeń ilościowych,
czasowych i terytorialnych na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na
polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), w tym:
a.
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie
dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową, w tym w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń,
bannerów itp.,
b.
w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami,
na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu
oryginału albo egzemplarzy,
c.
w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż
opisany w lit. a) lub b) powyżej publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
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d.

e.

f.

odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w prasie,
w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich
innych formach komunikacji, promocji i reklamy Organizatora, w tym w portalach
społecznościowych (LinkedIn, Facebook, YouTube) i nieelektronicznych, bez
względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy,
w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub
części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie
przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu,
w zakresie anonimowego rozpowszechniania utworu, w zakresie decydowania o jego
pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem
korzystania z utworu,
wykorzystania we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy,
w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego,
w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak
ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe,
materiały POS itd.

2.

Laureat udziela Organizatorowi zezwolenia do dokonywania wszelkich zmian, łączenia i
przeróbek utworu, w tym również do jego wykorzystywania lub poszczególnych jego części
(elementów) oraz łączenia z innymi utworami.

3.

Organizator z chwilą wydania Laureatowi Nagrody nabywa prawa do wykonywania praw
zależnych oraz do udzielania zgody na wykonywanie praw zależnych.

4.

Laureat zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do utworu.
§6
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1.

Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu.

2.

Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród i przeprowadzeniem
postępowania reklamacyjnego.

3.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu
administratora danych, polegającego na prowadzeniu przez administratora danych
działalności marketingowej i promocyjnej. Administratorem danych osobowych
przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest El Padre sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Galopu 6, 02-822 Warszawa, dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Piotr
Karasiński, Piotr.karasinski@elpadre.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji
konkursu „Stawiam na wygodę”. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom
współpracującym z administratorem danych, jeżeli będzie to konieczne ze względu na
specyfikę nagrody w Konkursie oraz podmiotom uprawnionym do otrzymania danych
osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych jest
dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe będą
przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a następnie do czasu przedawnienia ew.
roszczeń. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych,
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ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
§7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.

Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora mailem
na adres konkurspge@elpadre.pl, w czasie trwania Konkursu i w ciągu 21 dni od dnia
zakończenia Konkursu. W tytule maila należy wpisać: „Konkurs Stawiam na wygodę –
reklamacja”. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data dotarcia
wiadomości obejmującej reklamację na adres poczty elektronicznej Organizatora.

2.

Prawo złożenia reklamacji
Uczestnikom Konkursu.

3.

Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis
i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich
doręczenia Organizatorowi.

5.

Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji.

6.

Nagroda posiadająca kartę gwarancyjną lub jej odpowiednik może być reklamowana
wyłącznie w punktach serwisowych podanych na tych dokumentach.

dotyczącej

przebiegu

Konkursu

przysługuje

jedynie

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2.

Zmieniony Regulamin obowiązuje
www.zapewniamyenergie.pl/konkurs.

3.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z Konkursem będą
rozstrzygane przez sąd właściwy wyznaczony według ogólnych zasad k.p.c.

4.

Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.

od

7

czasu

opublikowania

go

na

stronie

