Regulamin Konkursu
„Poleć z Targami Kielce”
na najbardziej kreatywną odpowiedź na pytanie
„Dlaczego warto odwiedzić targi TRANSEXPO 2016?”

11-13.10.2016, Targi Kielce

1. Organizatorem Konkursu promocyjnego

targów TRANSEXPO, zwanego dalej Konkursem są:

Targi Kielce SA z siedzibą w Kielcach, ul. Zakładowa 1, 25 – 672 Kielce, zwana dalej Organizatorem.
2. Miejsce organizacji Konkursu: Konkurs zostanie zorganizowany na terenie targów Kielce, ulica
Zakładowa 1, Kielce.
3. Czas trwania konkursu: Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane w terminie od 11.10.2016 roku
do 13.10.2016 roku do godziny 15.00.
4. Uczestnicy Konkursu: Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, tj. osób, które
najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat, które przyjdą na targi TRANSEXPO 1113.10.2016 i kupią bilet wstępu na targi.
W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby prawne, członkowie Komisji, pracownicy i przedstawiciele
Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu
Konkursu oraz małżonkowie i dzieci wszystkich 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 podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) i będą wykorzystywane wyłącznie do celów
przeprowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych są Targi Kielce SA z siedzibą w
Kielcach, ul. Zakładowa 1, 25 – 672 Kielce. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych
osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych jest
dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
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6. Zasady udziału w Konkursie:
Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a) W terminie od 11.10.2016 do 13.10.2016 do godz. 15.00 należy przyjść na targi TRANSEXPO w
Targach Kielce, ulica Zakładowa 1.
b) Kupić bilet z dołączonym kuponem konkursowym, zwanym dalej Kuponem. Każdy kupon zawiera
miejsce na napisania: imienia, nazwiska, numeru PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres
e-mail, oświadczenie o wyrazie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z
przeprowadzeniem Konkursu, miejsce na datę i podpis Uczestnika Konkursu oraz pytanie
konkursowe: „ Dlaczego warto odwiedzić targi TRANSEXPO” i miejsce na odpowiedz.
c) Uzupełnić prawidłowo Kupon, następnie wrzucić Kupon do urny znajdującej się w hali E, przy Biurze
Obsługi Wystawców od godziny 10.00, 11.10.2016 do godziny 15.00, 13.10.2016.
d) Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich
(osobistych i majątkowych) i niniejszym przekazuje Organizatorowi Konkursu prawa do nieodpłatnego
wykorzystania pracy konkursowej (odpowiedzi na pytanie konkursowe) w dowolny sposób, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji i prawa pokrewne.
e) Uczestnik Konkursu przyjmuje na siebie pełna odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia
będzie formułowała roszczenia dotyczące odpowiedzi na pytanie konkursowe, zgłoszone przez niego
do Konkursu.
f) Zgłoszona przez Uczestnika odpowiedz na pytanie konkursowe powinna być wolna od treści
naruszających normy społeczne i prawne oraz powszechnie uznawanych za obraźliwe.
g) Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jeden Kupon.

7. Zapewnienie prawidłowości organizowanego Konkursu:
Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, która będzie czuwać
nad prawidłowością organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

8.

Rozstrzygnięcie Konkursu:
Komisja Konkursowa w terminie 14.10.2016 r. o godzinie 14.00 spośród prawidłowo
wypełnionych Kuponów wyłoni Laureata Konkursu. Autor najbardziej kreatywnej odpowiedzi na
pytanie „Dlaczego warto odwiedzić targi TRANSEXPO?” otrzyma nagrodę opisaną w punkcie 9
Regulaminu.
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9. Nagroda w Konkursie:
Autor najbardziej kreatywnej odpowiedzi otrzyma nagrodę w postaci:
- 4 biletów lotniczych (czyli 2 bilety w obie strony) z Lotniska RADOM o łącznej wartości 396 zł brutto do
wyboru na trasach: Lwów, Praga, Berlin, Gdańsk, Wrocław w dowolnie wybranym przez laureata
konkursu terminie,
oraz nagrodę finansową o wartości 44 zł brutto na poczet pokrycia zryczałtowanego podatku
dochodowego.
Łączna wartość nagrody w Konkursie wynosi 440 zł brutto.

Organizator Konkursu wyda nagrody Laureatowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego tj. zgodnie Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
(Dz.U. z 2012r. Nr 0, poz. 361 ze zmianami).
Przed wydaniem nagrody, Organizator pobiera od Laureata zaliczkę na zryczałtowany podatek
dochodowy w wysokości 10 % wartości nagrody a następnie przekazuje ją do właściwego urzędu
skarbowego.

10. Ogłoszenie wyników Konkursu
Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej, poprzez informację, która zostanie
opublikowana przez Organizatora Targi Kielce SA z siedzibą w Kielcach, ul. Zakładowa 1 po
rozstrzygnięciu Konkursu 14.10.2016 r. o godzinie 14.00 na profilu FB Targów Kielce oraz na stronie
www.transexpo.pl.
Dodatkowo Zwycięzca o wygranej zostanie poinformowany poprzez wiadomość przesłaną przez
Organizatora Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na Kuponie.
11. Wydanie nagród Zwycięzcom:
Aby odebrać nagrodę należy zgłosić się do siedziby Organizatora:
TARGI KIELCE S.A.
ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce
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Pokój 230, w terminie od 15.10.2016 roku do 05.11.2016 roku w godzinach 8-15. Na prośbę Laureata
nagroda może zostać przesłana pocztą, listem poleconym w terminie do 05.11.2016 roku, decyduje
data wpływu.

Nagroda nie odebrana w ww. terminie przechodzi do dyspozycji Organizatora Konkursu.
Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
Laureat nagrody może odmówić odbioru przyznanej mu nagrody.

12. Reklamacje:
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie w formie
pisemnej listem poleconym w terminie do 25.11.2016 roku (decyduje data wpływu).
na adres: Targi Kielce SA , ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce.
Pisemna reklamacja powinna zawierać: dopisek „KONKURS – TRANSEXPO 2016”, imię, nazwisko
Uczestnika, PESEL, adres zamieszkania Uczestnika Konkursu, dokładnie określoną przyczynę
reklamacji, oraz treść 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.
13. Postanowienia końcowe:
Pełny Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronnie: www.transexpo.pl oraz w siedzibie
Organizatora TARGI KIELCE S.A., ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce w terminie od 11.10.2016 roku do
31.01.2017 roku.
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