Regulamin Konkursu
na najlepsze hasło reklamujące Targi Kielce Bike-Expo 2016
oraz Ośrodek Top*** Residence Kurz
1. Organizator Konkursu: Organizatorem Konkursu są Targi Kielce SA z siedzibą
w Kielcach, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, zwany dalej Organizatorem.
2. Miejsce organizacji Konkursu: Konkurs zostanie zorganizowany na terenie Targów
Kielce SA, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, podczas Targów Kielce
Bike –Expo 2016.
3. Czas organizacji Konkursu: Konkurs zostanie zorganizowany w terminie
od 29 września do 1 października 2016 roku.
4. Uczestnicy Konkursu: Konkurs przeznaczony jest dla firm odwiedzających
w terminie od 29 września do 1 października 2016 roku Targi Kielce Bike-Expo
2016. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie
Komisji oraz małżonkowie i dzieci wyżej wymienionych osób.
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu: dane osobowe Uczestników Konkursu są
przetwarzane w celach urządzenia Konkursu i przekazania nagród Laureatom. Dane
osobowe Uczestników przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych
w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922). Administratorem
danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu są Targi Kielce SA.
z siedzibą w Kielcach, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce. Podanie danych ma charakter
dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich
danych oraz możliwość ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania.
6. Zasady udziału w Konkursie: aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od
29 września 2016 roku do 1 października 2016 roku do godziny 13.30 odwiedzić
stoisko firmy Greenland E-11 w hali H, pobrać Kupon Konkursowy, zwany dalej
Kuponem, prawidłowo go wypełnić i wrzucić do urny konkursowej znajdującej się w
hali E na stoisku firmy Greenland E-11 w terminie od 29 września 2016 roku do
1 października 2016 roku, do godziny 13.30.
Kupon zawiera miejsce na wpisanie:
- osoby reprezentującej firmę - Uczestnika Konkursu
- nazwę, adresu, NIP
- miejsca na wpisanie hasła promującego
Targi Kielce Bike-Expo 2016 oraz Ośrodek Top*** Residence Kurz
- oświadczenia o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych do celów
związanych z Konkursem, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r., poz.922) do celów związanych z Konkursem przez Organizatora
Targi Kielce SA z siedzibą w Kielcach, ul. Zakładowa 1, 25 – 672 Kielce;
- podpisu Uczestnika Konkursu - osoby reprezentującej firmę.
Ogłoszenie wyników Konkursu: Komisja Konkursowa, powołana przez
Organizatora 29 września 2016 roku wybierze 3 najlepsze hasła konkursowe
reklamujące Targi Kielce Bike-Expo 2016 oraz Ośrodek Top*** Residence Kurz,
a autorom tych haseł przyzna nagrody w postaci zaproszeń, każde na: 7-dniowy
pobyt dla 4 osób (7 noclegów) w ośrodku Top*** Residence Kurz do wykorzystania
do 15.12.2017 roku.
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Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pomocą sprzętu wzmacniającego dźwięk na
stoisku firmy Greenland E-11 w hali E 1 października 2016 r. o godzinie 15.00
oraz na stronie www.targikielce.pl 3 października 2016 r.
7. Nagrody w Konkursie:
nagrodami w Konkursie są 3 zaproszenia na 7-dniowe pobyty dla 4 osób
(7 noclegów) w ośrodku Top*** Residence Kurz do wykorzystania do 15.12.2017
roku o wartości 2091 zł brutto każde.
Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego.
Nagrody są wydawane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności przepisami
podatkowymi. Organizator przed wydaniem nagród, pobiera od Zwycięzców tych
nagród - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaliczkę na
zryczałtowany podatek od nagród w wysokości 10 % wartości nagrody i przekazuje ją
do właściwego urzędu skarbowego.
Zwycięzcy nagród, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej i posiadające zdolność prawną rozliczają wygrana według
obowiązujących go przepisów prawa podatkowego.
Uczestnik, który zostanie Laureatem Konkursu, wyraża nieograniczoną czasowo,
ilościowo
i terytorialnie zgodę na publikację nagrodzonego hasła w celach
marketingowych, promocyjnych Targów Kielce i Top*** Residence Kurz w środkach
masowego przekazu oraz na materiałach reklamowych, w tym na obrót
egzemplarzami, oraz na zwielokrotnienie hasła wszelkimi dostępnymi aktualnie
technikami i metodami, rozpowszechnienie w mediach elektronicznych, prasie,
broszurach, ulotkach , gazetkach itp.
Jako Laureat nagrody nie jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia
z powyższego tytułu.
Przekazanie nagród Zwycięzcom: nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom
w siedzibie Targów Kielce w terminie od 1 października 2016 roku do 10
października 2016 roku. Na prośbę Laureatów nagrody mogą zostać przesłane
drogą pocztową w terminie od 1 października 2016 roku do 10 października 2016
roku (decyduje data nadania).
8. Zapewnienie prawidłowości organizowanego Konkursu: Organizator powoła
Wewnętrzną Komisję Nadzoru, która będzie czuwać nad prawidłowością organizacji
i przeprowadzenia Konkursu. W skład Komisji wchodzą:
- Joanna Marcjan – Menadżer Targów Bike Expo Targi Kielce SA
- Beata Wentura-Dudek – Specjalista ds. Promocji i Public Relations
w Targach Kielce SA
- Patrycja Pawlik – Specjalista ds. Public Relations w Targach Kielce SA
Reklamacje: Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu na najlepsze hasło
promujące Targi Kielce Bike-Expo 2016 oraz Ośrodek Top*** Residence Kurz
mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora Konkursu
w terminie do 25 października 2016 roku (decyduje data wpływu).
Pisemna reklamacja powinna zawierać: dopisek „Konkurs na najlepsze hasło
promujące Targi Kielce Bike-Expo 2016 oraz Ośrodek Top*** Residence Kurz,
imię, nazwisko Uczestnika, nazwę firmy, którą reprezentuje oraz dokładny adres
firmy - Uczestnika Konkursu, dokładnie określoną przyczynę reklamacji, oraz treść
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żądania. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni (decyduje data nadania listu
poleconego) włączając w to pisemne zawiadomienie Uczestnika Konkursu o wyniku
reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje
prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.
9. Postanowienia końcowe:
Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu, na stronie
www.targikielce.pl w terminie od 29 września 2016 roku do 15 grudnia 2016
roku, Regulamin Konkursu będzie dostępny również w terminie od 29 września 2016
roku do 1 października 2016 w Biurze Obsługi Wystawców oraz na stoisku
Greenland E-11 w hali E.
Organizator
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