REGULAMIN KONKURSU
„Weekend dla dwojga w Salzburgu - mieście Mozarta”
§1
Organizatorem konkursu jest DOMINATA sp. z o.o.. z siedzibą przy ul. Mariana Sengera 1,
02-790 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000244558; NIP: 527-248-76-80; Wysokość kapitału zakładowego: 4.765.800 zł
zwana dalej „Organizatorem”. Organizowany Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu
ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 )

§2
Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§3
1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba
fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych. Udział w Konkursie uczestników
małoletnich lub nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych dopuszczalny jest
jedynie za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm
współpracujących przy Organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie rodzin
pracowników tych podmiotów. Prawo do weryfikacji spełniania powyższego kryterium
przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

§4
Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu potwierdza i oświadcza, że:
a) dobrowolnie przystępuje do Konkursu;
b) zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu w całości;
c) podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
d) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;

§5
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki,
które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§6
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie i zrealizowanie zamówienia za
minimum 50 zł w kawiarniach „w biegu cafe” oraz „pasztecik spod lady” w okresie
trwania konkursu oraz spełnienie poniższych warunków łącznie
a) polubienie fanpage „w biegu cafe” oraz „pasztecik spod lady” ( co oznacza
kliknięcie przycisku „Lubię to”)
b) Zachowanie paragonu
c) prawidłowe i kompletne wypełnienie i oddanie kwestionariusza zgłoszeniowego
dostępnego w kawiarniach „w biegu cafe „. oraz „pasztecik spod lady”
d) wyrażenie zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych
3. Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu mija dnia 05 września2012r.
4. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń, które będą odpowiadać zasadom niniejszego
Regulaminu Komisja konkursowa, której członków wskaże Organizator, wyłoni laureatów.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 15 września 2012r. na stronie
www.wbiegucafe.pl oraz na fanpage „w biegu cafe” oraz „pasztecik spod lady”.

§7
Laureat nagrody otrzyma voucher na pobyt w Salzburgu - 3 noclegi ze śniadaniem w hotelu
4-gwiazdkowym dla dwóch osób. Voucher do wykorzystania do końca 2012 roku .
oraz otrzyma Kartę Salzburską 72 H. Karta zapewni bezpłatne zwiedzanie zabytków i
muzeów, takich jak: Twierdza Hohensalzburg (łącznie z przejazdem kolejka), Dom Narodzin
Mozarta i Dom Mozarta, rezydencja arcybiskupów, pałac Hellbrunn z fontannami oraz
bezpłatne przejazdy komunikacja publiczną.

§8
1. Konkurs trwa od 21 maja 2012 do 31 sierpnia 2012
2. Łącznie dostępnych jest pięć nagród ( dwuosobowych pobytów wraz z kartą
Salzburską 72 h )
3. Partnerem akcji jest austria.info

§9
1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego
przetwarzane w celu: (i) realizacji Konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzców Konkursu, (iii)
doręczenia nagród oraz dostarczanie ofert reklamowych dotyczących działań promocyjnych
firmy Dominata sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie
uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo
wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe będą
przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (j.t.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

2. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie i akceptuje jego postanowienia. Uczestnik wyraża
tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia
Konkursu. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niewyrażenie zgody na
przetwarzanie tych danych uniemożliwi zakończenie procesu rejestracji i wzięcie udziału w
Konkursie. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania. Dokonując Zgłoszenia konkursowego Uczestnik Konkursu, wyraża zgodę na
opublikowanie jego imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości zamieszkania na
stronach Serwisu w przypadku wygrania w konkursie.

3. Organizator Konkursu zapewnia ochronę danych osobowych osób biorących udział w
Konkursie i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą
wymienioną w ustępie 1.

§ 10
Nie istnieje możliwość przekazania vouchera osobie trzeciej, zamiany nagród na wartość
pieniężną lub inne towary.

§ 11
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany
przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.

§ 12
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu Uczestnicy mogą
zgłaszać na piśmie do dnia 01 września 2012 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia
reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak
również dokładnie określoną przyczynę reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na
adres DOMINATA sp. z o.o.. z siedzibą przy ul. Mariana Sengera 1, 02-790 Warszawa z
dopiskiem "Reklamacja".
3. Organizator w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, lecz nie później niż do dnia 15
września 2012 roku, rozpatrzy ją i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku,
wysyłając list polecony przed upływem ww. terminu.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego
Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

§ 13
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia na które nie miał wpływu, lub które
powstały bez jego winy, w szczególności za: udział w Konkursie przez osoby nieuprawnione;
problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym
nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami
losowymi o charakterze siły wyższej, udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami

niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane, z niedoręczeniem zgłoszenia
konkursowego, lub niezależnych od Organizatora, nie doręczeniem nagrody spowodowane
nie przesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych
do doręczenia nagrody.

