Regulamin konkursu „Wygraj zestaw filmowy Star Wars”
§1 Postanowienia ogólne
1.1 Organizatorem Konkursu o nazwie Wygraj zestaw filmowy Star Wars, zwanego dalej
"Konkursem", jest Euro-net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-273 Warszawa, ul.
Muszkieterów 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000117710, kapitał zakładowy w wysokości 560190 zł, NIP 527-00-05-984, zwana dalej
„Organizatorem”.
1.2 Koordynatorem Konkursu o nazwie Wygraj zestaw filmowy Star Wars, zwanego dalej
"Konkursem", jest Agencja Promocji JET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-386 Warszawa,
ul. Usypiskowa 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000178634, kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł, NIP 526-25-39-932, zwana dalej
„Koordynatorem”.
1.3 Konkurs rozpoczyna się w dniu 23-08-2011 r., a kończy w dniu 31-10-2011 r., tj. w dniu
zakończenia rejestracji zgłoszeń do Konkursu, przy czym jako data zakończenia Konkursu traktowana
jest data, do której przyjmowane są zgłoszenia do Konkursu.
1.4 Konkurs obejmuje swoim zasięgiem cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej (konkurs ogólnopolski).
§2 Uczestnictwo w Konkursie
2.1 Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie zakupu dowolnego produktu marki Acer
(notebook, netbook lub tablet) w dowolnym sklepie RTV EURO AGD na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej lub za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod
adresem www.euro.com.pl, zwanego dalej "Serwisem" terminie od 23-08-2011 r. do 31-10-2011 r.
2.2 Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, która najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyła 18 lat oraz posiada pełną
zdolność do czynności prawnych oraz która spełni warunki określone w Regulaminie Konkursu.
2.3 Uczestnikami Konkursu nie mogą być przedstawiciele i pracownicy Organizatora ani
Koordynatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
2.4 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez niniejszego Regulaminu
konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad,
jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
2.5 Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do
żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
§3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie
3.1 Aby wziąć udział w Konkursie, osoba spełniająca warunki określone w poprzedzającym paragrafie
Regulaminu musi:

a) w terminie od 23-08-2011 r. do 31-10-2011 r. dokonać zakupu, o którym jest mowa w pkt. 2.1.
regulaminu,
b) następnie, po dokonaniu zakupu, o którym jest mowa w pkt. 2.1. regulaminu, jednak nie później
niż do 31-10-2011 r., wypełnić formularz rejestracyjny umieszczony w Serwisie, wpisując w nim swój
adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer paragonu lub faktury VAT, które zostały mu przekazane przy
zakupie, o którym mowa w podpunkcie (a) powyżej. Od momentu przesłania prawidłowo
wypełnionego formularza rejestracyjnego osoba biorąca udział w Konkursie zwana jest
„Uczestnikiem”.
c) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, jednak nie później niż 31-10-2011 r., wystawić opinię
(zwaną dalej: Opinia) o zakupionym produkcie marki Acer poprzez formularz konkursowy znajdujący
się w zakładce „Opinie” przy każdym produkcie dostępnym na stronie www.euro.com.pl, podając
przy tym ten sam adres e-mail, który został podany w formularzu rejestracyjnym do Konkursu.
Wystawienie opinii o produkcie oznacza akceptację regulaminu opinii. W przypadkach braku
możliwości odnalezienia w Serwisie produktu takiego, jak zakupiony przez opiniującego Uczestnika,
treść opinii można przesłać, nie później niż do 31-10-2011, na adres e-mail
sklep.internetowy@euro.com.pl z adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym, w temacie
wiadomości wpisując „Konkurs Acer”.
3.2 Osoba spełniająca warunki uczestnictwa w Konkursie może wypełnić tylko jeden formularz
rejestracyjny, a każdy Uczestnik Konkursu może skorzystać tylko z jednego formularza konkursowego.
W przypadku wielokrotnego wypełnienia formularza rejestracyjnego i\lub wielokrotnego
skorzystania z formularza konkursowego przez tego samego Uczestnika Konkursu, za formularz
biorący udział w Konkursie uważa się jedynie pierwszy formularz rejestracyjny i\lub formularz
konkursowy, które zostaną zarejestrowane na serwerze Organizatora.
3.3 Jeżeli Opinia o produkcie wystawiona przez Uczestnika może być zakwalifikowana jako utwór w
rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to zgłaszając taką Opinię do
Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest jej wyłącznym autorem, a Opinia nie jest zapożyczona oraz nie
narusza praw osób trzecich.
3.4 Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, którego rozstrzygnięcie nastąpi w siedzibie
Organizatora w dniu 14-11-2011 r., czuwa Komisja składająca się z:
a) Wicedyrektora ds. marketingu internetowego Organizatora,
b) Specjalisty ds. marketingu internetowego Organizatora,
c) Menedżera ds. Rozwoju Sprzedaży IT Organizatora.
§4 Nagrody i zasady wyłaniania zwycięzców
4.1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wytypowani w dwóch kategoriach. Obydwie kategorie wyłaniania
zwycięzców są traktowane osobno, co oznacza, iż jeden Uczestnik może zwyciężyć w obydwu
kategoriach Konkursu.
4.1.1. Zwycięzcy konkursu w kategorii na najlepszą Opinię, tj. na opinię, która w ocenie komisji jest
najbardziej twórcza i przydatna dla innych użytkowników Serwisu. Zwycięzców Konkursu w tej

kategorii może być 200 (słownie: dwustu), tak więc w tej kategorii konkursu zostanie przyznanych
dwieście nagród. Nagrodami są zestawy filmów Star Wars na Blu-ray. Każdy zestaw składa się z trzech
epizodów:
a) 100 (słownie: sto) zestawów zawierających epizody 1-3
b) 100 (słownie: sto) zestawów zawierających epizody 4-6
Nie ma możliwości wyboru przez Uczestnika zestawu, który chce otrzymać. Zestawy przyznawane są
na przemian, Uczestnicy którzy zajęli nieparzyste miejsca w Konkursie otrzymują nagrodę w postaci
zestawu, o którym mowa w podpunkcie (a), a Uczestnicy którzy zajęli parzyste miejsca w Konkursie
otrzymują nagrodę w postaci zestawu, o którym mowa w podpunkcie (b).
4.1.2. Zwycięzcami Konkursu w kategorii na najlepszą Opinię zostaną wybrani przez Komisję
Uczestnicy, którzy prawidłowo wypełnią formularz rejestracyjny oraz spełnili pozostałe warunki
uczestnictwa w Konkursie, a wystawione przez nich Opinie zostaną ocenione przez Komisję
konkursową jako najbardziej twórcze i przydatne dla innych użytkowników Serwisu.
4.1.3. Posiedzenie Komisji, na którym nastąpi wybór zwycięzców, odbędzie się 14-11-2011 r., o
godzinie 12:00 w siedzibie Organizatora. Z posiedzenia Komisji zostanie sporządzony protokół.
4.2.1. Zwycięzcy konkursu w kategorii na pierwsze zgłoszenia. Zwycięzców w tej kategorii może być
900 (słownie: dziewięciuset). W tej kategorii zostanie przyznanych dziewięćset nagród. Nagrodami są:
a) 200 (słownie: dwieście) zestawów zawierających epizody 1-3 filmu Star Wars na Blu-ray,
b) 200 (słownie: dwieście) zestawów zawierających epizody 4-6 filmu Star Wars na Blu-ray,
c) 500 (słownie: pięćset) stylowych koszulek z logo Star Wars.
4.2.2. Zasady przyznawania nagród w kategorii na pierwsze zgłoszenie:
a) Pierwszych 400 (słownie: czterysta) osób, które po nabyciu w ramach zakupu, o którym jest mowa
w pkt. 2.1., notebooka z serii Acer Aspire Timeline X jako pierwsze prawidłowo wypełniły formularz
rejestracyjny, otrzyma nagrodę w postaci zestawu filmów Star Wars na Blu-ray epizody 1-3 lub
epizody 4-6 . Nie ma możliwości wyboru przez Uczestnika zestawu, który chce otrzymać. Zestawy
przyznawane są na przemian, Uczestnicy którzy zajęli nieparzyste miejsca w Konkursie otrzymują
nagrodę w postaci zestawu zawierającego epizody 1-3, a Uczestnicy którzy zajęli parzyste miejsca w
Konkursie otrzymują nagrodę w postaci zestawu zawierającego epizody 4-6.
b) Pierwszych 500 (słownie: pięćset) osób, które po nabyciu w ramach zakupu, o którym jest mowa w
pkt. 2.1. innego produktu marki Acer (spośród kategorii produktów: notebooki, netbooki, tablety), niż
wskazany w podpunkcie poprzedzającym, jako pierwsze prawidłowo wypełniły formularz
rejestracyjny, otrzyma koszulki z logo Star Wars .
4.3 Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w terminie do 21-11-2011 r. e-mailem, na
adres wskazany w formularzu rejestracyjnym. W e-mailu zostanie zwarty odnośnik do formularza,
poprzez który, w terminie do 7 dni od wysłania przez Organizatora powiadomienia o wygranej,
Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje dane niezbędne do wydania nagrody – adres e-mail,
kompletny adres korespondencyjny oraz numer telefonu.

4.4 Jeżeli Uczestnik nie prześle swojego adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu, w
terminie wskazanym w niniejszym piśmie, to traci prawo do nagrody. O konieczności przesłania
adresu e-mail, adresu korespondencyjnego i numeru telefonu uczestnik zostanie powiadomiony w
treści wiadomości, o której jest mowa w punkcie poprzedzającym.
4.5 Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu 28-11-2011 r.
poprzez ich ogłoszenie w Serwisie z podaniem imion i nazwisk zwycięzców oraz nazw miejscowości, w
których zamieszkują.
4.6 Za wydanie nagród Zwycięzcom Konkursu odpowiada Koordynator Konkursu. Nagrody zostaną
wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
4.7 Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy na adres przez Uczestnika zgodnie z pkt. 4.3.
4.8 Nagrody zostaną wydane kurierowi najpóźniej w terminie 21 dni od przesłania przez Uczestnika
wypełnionego formularza, o którym jest mowa w pkt. 4.3. Regulaminu.
4.9 Warunkiem odbioru nagrody jest podpisanie przez Uczestnika odbierającego nagrodę
Oświadczenia o przyjęciu nagrody.
4.10 Nagroda nie podlega wymianie, w tym wymianie na ekwiwalent pieniężny.
4.11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu w formularzu
rejestracyjnym w Serwisie danych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz za wszelkie zmiany
danych służących do identyfikacji Uczestnika Konkursu dokonanych po wypełnieniu formularzy
Konkursu.
4.12 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika Konkursu, a w szczególności z powodu podania przez Uczestnika
błędnego lub niepełnego adresu korespondencyjnego do wydania nagrody.
§5 Reklamacje
5.1 Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane mailowo na adres
sklep.internetowy@euro.com.pl w terminie:
a) co do zasady, za wyjątkiem postanowień podpunktu „b”, 7 (siedmiu) dni od daty rozstrzygnięcia
Konkursu.
b) do dnia 18-12-2011 r. jeżeli reklamacja dotyczy procedury wydawania nagród w Konkursie. W
tytule e-maila należy wpisać „Konkurs Acer”.
5.2 Reklamacje przesłane po upływie odpowiedniego terminu określonego w pkt. 5.1 niniejszego
paragrafu nie będą rozpatrywane.
5.3 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
5.4 Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.
5.5 Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

5.6 Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji
Uczestnik zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres e-mail, z którego została
zgłoszona reklamacja.
§6 Ochrona danych osobowych
6.1 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu,
wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania i odbioru nagród, a także dla celów
marketingowych Organizatora, jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych do celów marketingowych.
6.2 Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr
101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
6.3 Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 6.1 niniejszego paragrafu obejmuje także
publikację imion i nazwisk Zwycięzców Konkursu oraz nazw miejscowości, w których zamieszkują oraz
przekazanie imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów telefonów Koordynatorowi w celu
wydania nagród Zwycięzcom Konkursu.
6.4 Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 6.1 niniejszego paragrafu obejmuje także
publikację imion i nazwisk zwycięzców Konkursu oraz nazw miejscowości, w których zamieszkują,
zgodnie z pkt. 4.5.
6.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w
Konkursie. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych
oraz prawo ich poprawiania.
§7 Postanowienia końcowe
7.1 Niniejszy regulamin wchodzi w Życie z dniem 23-08-2011 roku.
7.2 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
7.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie w czasie
trwania Konkursu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna z dniem udostępnienia zmienionego
Regulaminu na stronie Serwisu Organizatora.
7.4 Wszelkie spory między Organizatorem Konkursu i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.

