REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO
„Złap swój budzik przed jesienią”
z dnia 5.10.2011

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Złap swój budzik przed jesienią”, (zwanym dalej „Konkurs”) jest InPost
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisany do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000255841, NIP 679-2895-061, wysokość kapitału zakładowego 11 550 000 PLN, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest organizowany we współpracy ze sklepem Uciekające Budziki www.uciekajacebudziki.pl, zwanym dalej „Partnerem”.
3. Konkurs ma na celu promocję usług Organizatora oraz Partnera.
4. Konkurs składa się z jednej edycji, rozpocznie się w dniu 05.10.2011 o godzinie 10:00 i trwać
będzie do 05.10.2011 do godziny 19:59.
5. Konkurs promowany jest na stronach internetowych: facebook.pl oraz
www.uciekajace-budziki.pl, www.clocky-ticky-tocky.pl.
6. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Partner.
7. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki Uczestnictwa,
które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
8. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana
„Komisją”). W skład komisji będą wchodziły 3 osoby - przedstawiciele Organizatora.
10. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z regulaminem Konkursu.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne. W konkursie nie mogą brać udziału
pracownicy Organizatora, pracownicy firm sponsorujących nagrody oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora,
jak również najbliżsi członkowie rodzin tych osób. Przez najbliższych członków rodziny rozumie
się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z
Uczestnikami w stosunku przysposobienia.
2. Zasady udziału w konkursie:
a) Uczestnik wysyła pod numer 7155 SMS (cena za SMS jest stała i wynosi 1 zł netto, 1,23 z VAT)
wpisując w treści prefiks „BUDZIK”, a następnie swój kod pocztowy. Przykładowa treść SMSa:

„BUDZIK.40-464”. Prefiks oraz kod pocztowy należy rozdzielić kropką. Dopuszczalne są
również inne znaki - przecinek, średnik, dwukropek, myślnik, podkreślnik oraz spacja.
Wysyłana wiadomość nie może zawierać więcej niż 160 znaków.
b) Pierwszy uczestnik, którego SMS zostanie zarejestrowany jako pierwszy najbliżej pełnej
godziny w dniu 05.10.2011 między godziną 10:00, a 19:59 otrzyma komunikat o wygraniu
nagrody rzeczowej oraz uzyskaniu jednorazowego rabatu 10% na produkty ze sklepu
uciekajace-budziki.pl
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Clocky!Wykorzystaj tez kod rabatowy xxxx na uciekajace-budziki.pl i odbierz z Paczkomatu za
freeReg.paczkomaty.pl/budzik
c) Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymają SMS z informacją o możliwości skorzystania z oferty w
postaci jednorazowego kodu rabatowego w wysokości 10% na zakupy w sklepie internetowym
uciekajace-budziki.pl (treść wiadomości „InPost: Nagroda była o krok. Nie przejmuj sie,wpisz
kod XXXX w sklepie uciekajace-budziki.pl,a dostaniesz rabat 10% na zakupy, z odbiorem w
Paczkomacie za free!
d) Jeżeli za pierwszym razem uczestnik nie zdobędzie nagrody rzeczowej, po 3 godzinach
otrzyma drugą wiadomość z zachętą do dalszego udziału w zabawie (treść wiadomości:
„InPost: Sprobuj ponownie. Slij SMS na 7155 o tresci BUDZIK.TWOJ KOD POCZTOWY, zgarnij
budzik Clocky i odbior z Paczkomatu za free ;) Reg.paczkomaty.pl/budzik
e) Przypomnienie, o którym mowa w §2 pkt. 2d) zostanie wysłane nie później, niż o godzinie
18:00 w dniu 05.10.2011.
f) Przypomnienie, o którym mowa w §2 pkt. 2d) zostanie wysłane pod ten sam numer tylko jeden
raz.
g) Jeżeli uczestnik przyśle SMS przed rozpoczęciem konkursu (05.10.2011, g 00.00 - 9:59)
otrzyma wiadomość o treści: InPost:Bez pospiechu,nie uciekniemy ;) Startujemy od 10:00!
Zagraj i zgarnij Clocky oraz gwarantowany rabat 10% na zakupy na uciekajace-budziki.pl
Powodzonka!
h) Jeżeli uczestnik przyśle SMS po zakończeniu konkursu 19:59 (05.10.2011) otrzyma wiadomość
o treści „InPost: To juz jest koniec ;) Dzieki za wspolna zabawe. Zamawiaj w sklepie
uciekajace-budziki.pl i korzystaj z Paczkomatow, gdziekolwiek jestes. That’s the way!
i) Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie dowolną ilość razy.
j) Każdy uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę rzeczową.
k) Jeżeli uczestnik wygra nagrodę rzeczową, otrzyma od Organizatora drugą wiadomość o treści
InPost: Wyslij swoje imie, nazwisko, e-mail i numer telefonu na konkurs@uciekajacebudziki.pl i odbierz Clocky z Paczkomatu za free! Reg.paczkomaty.pl/budzik
l) Warunkiem otrzymania nagrody rzeczowej jest odpowiedź na SMS z §2 pkt. 2k) w terminie do
3 dni kalendarzowych.
m) W przypadku braku potwierdzenia danych przez zwycięzcę w terminie określonym w §2 pkt.
2l), nagroda rzeczowa przechodzi na kolejną osobę, która najbliżej pełnej godziny wysłała
SMS o treści zgodnej z §2 pkt. 2a).

n) Kody rabatowe, o których mowa w §2 pkt. 2b) oraz §2 pkt. 2c) mogą zostać użyte wyłącznie w
sklepie uciekajace-budziki.pl przy zamówieniu przesyłki za pośrednictwem usługi Paczkomaty
InPost.
o) Kody rabatowe, o których mowa w §2 pkt. 2b) oraz §2 pkt. 2c) ważne są do dnia 31.10.2011r.
p) Darmowy odbiór przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów InPost obowiązuje do 31.10.2011r.
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to
rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego SMS w imieniu
Organizatora („System SMS”).
4. Wysłanie SMS do systemu możliwe jest za pośrednictwem telefonu komórkowego we wszystkich
sieciach operatorów komórkowych świadczących usługi na terytorium RP.
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6. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci, za pośrednictwem
których Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia konkursowe oraz inne wiadomości związane z udziałem
w Konkursie.
7. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku
zakłóceń sieci teleinformatycznych, treści przesyłane w Zgłoszeniu, indywidualne ustawienia
urządzeń, za pomocą których Uczestnik wysyła Zgłoszenie oraz sposoby ich konfiguracji, a także
ustawienia występujące u operatorów sieci, za pośrednictwem których są wysyłane Zgłoszenia.
8. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez System SMS,
treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich
konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
9. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za
pośrednictwem których Uczestnicy przesyłają wiadomości SMS, zwłaszcza za zakłócenia i przerwy
w przekazie danych od operatorów sieci komórkowych do Systemu SMS na skutek przeciążeń w
sieciach komórkowych wywołanych dużym ruchem, ani za jakość i ciągłość usług operatorów sieci
komórkowych w szczególności za jakiekolwiek opóźnienia lub inne utrudnienia w przesyłaniu
wiadomości SMS.
10. Organizator i Partner nie zwracają osobom, których wiadomości SMS nie dotarły na numer
wskazany w Regulaminie w Okresie Trwania Konkursu kosztów wysłania tych wiadomości SMS.

§ 3. Nagrody i warunki ich wydania

1.

Nagrodami rzeczowymi w konkursie są:
10 x uciekające budziki Clocky o wartości 135 zł brutto każdy

2.

Warunkiem otrzymania nagrody rzeczowej jest:
a) wysłanie na adres konkurs@uciekajace-budziki.pl wiadomości, o której mowa w §2 pkt. 2k) i
podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu – w celu weryfikacji
użytkownika – kodu rabatowego otrzymanego w wiadomość SMS.

b) wybór Paczkomatu (alternatywnie Oddziału InPost) jako formy dostawy nagrody. W innym
przypadku (wybór firmy kurierskiej, Poczty Polskiej itp.) uczestnik ponosi koszt transportu
nagrody pod wskazany przez niego adres, zgodnie z cennikiem obowiązującym w sklepie
Partnera.
c) Założenie konta na stronie www.paczkomaty.pl
3.

Nagrody zostaną nadane do zwycięzców za pośrednictwem Paczkomatów InPost (alternatywnie
Oddziałów InPost) najpóźniej w ciągu 8 dni roboczych od daty zakończenia konkursu.

§ 4. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na
piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od
otrzymania kodu rabatowego.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny
zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej
reklamację.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny
opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres
Organizatora: InPost sp. z o.o., Dział Marketingu, ul. Taneczna 78, 02-829 Warszawa z dopiskiem
„Złap swój budzik przed jesienią”
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję, w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich
otrzymania przez Organizatora.

§ 5. Dane osobowe

1. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są przez InPost sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków dla celów realizacji Konkursu, w tym wydania
nagród. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest do wglądu na stronie www.paczkomaty.pl/budzik
2. Konkurs nie stanowi gry losowej (w szczególności loterii promocyjnej), ani zakładu wzajemnego w
rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i
inne przepisy prawa.
4. W przypadku powstania jakichkolwiek sporów na tle niniejszego Regulaminu, Uczestnicy, jak i
Organizator będą dążyć w pierwszej kolejności do ich ugodowego rozwiązania.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania pod
warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Konkursu. Informacja o
zmianach będzie umieszona na stronie www.paczkomaty.pl/regulaminy/budzik Zmiany wchodzą
w życie z dniem ich ogłoszenia.

