Regulamin Konkursu
Moja podróż z Generali
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Moja podróż z Generali” zwanego dalej „Konkursem”
jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu
15B, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 10623, kapitał zakładowy 191.000.000 PLN wpłacony w całości, NIP 526-23-49108, należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych
prowadzonym przez ISVAP pod numerem 26 zwanego dalej “Organizatorem” lub
„Generali”.
2. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie niniejszego
regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.
3. Konkurs trwa w okresie od dnia 08.02.2017 r. do dnia 17.04.2017 r. Przebiega w dwóch
turach. Pierwsza tura trwa od 08.02.2017 r. do 12.03.2017 r., druga tura od 13.03.2017 r.
do 17.04.2017 r. (włącznie).
4. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, spełniająca warunki określone w Regulaminie, zwana w treści
Regulaminu „Uczestnikiem”. Każdy Uczestnik może przystąpić tylko do jednej tury
Konkursu.
5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby
współpracujące z Organizatorem a także pracownicy podmiotów współpracujących przy
organizacji i przeprowadzaniu Konkursu.
6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu
w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
8. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz.1540).
UCZESTNICTWO W KONKURSIE

9. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki:
a) posiadać opłaconą polisę ubezpieczenia turystycznego Generali, kupioną w okresie od
17.11.2016 r. do końca trwania konkursu,
b) wykonać zadanie konkursowe: zdjęcie lub zdjęcia z wakacji należy opublikować na
ogólnodostępnej stronie internetowej (np. blog) lub portalu społecznościowym w trybie
publicznym (np. np. Facebook, Instagram, Snapchat),
c) dodać podpis zdjęcia lub zdjęć, poprzez skopiowanie zdania: Moja podróż z Generali. Ty
też możesz wygrać 5000 zł w konkursie Generali. Więcej na stronie
https://www.generali.pl/konkurs
d) przesłać zgłoszenie konkursowe na adres: konkurs@generali.pl. Zgłoszenie Konkursowe
powinno zawierać: adres lub adresy stron internetowych, na których zostało
opublikowane zdjęcie lub zdjęcia, screeny ze strony lub stron z opublikowanymi
zdjęciami, imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, numer opłaconej polisy
ubezpieczeniowej;
e) w przypadku przesłania w jednym zgłoszeniu kilku adresów stron internetowych, na
których zostały opublikowane zdjęcia, komisja konkursowa wybierze jedno zdjęcie
podlagające ocenie.

10. Na podstawie kryteriów podanych w pkt. 9. Komisja Konkursowa wyłoni (42) czterdziestu
dwóch laureatów konkursu.
11. Jeden Uczestnik (adres mailowy) może otrzymać tylko jedną nagrodę.

NAGRODY

12. Nagrodą w Konkursie są:
a) dwie Nagrody główne w postaci nagrody pieniężnej o wartości 5550 zł każda (5550 zł w
pierwszej turze Konkursu i 5550 zł w drugiej turze Konkursu);
b) czterdzieści (40) Nagród Rzeczowych w postaci e-kart zakupowych do zrealizowania w
sklepie internetowym www.empik.com o wartości 50 zł każda (20 e-kart zakupowych w
pierwszej turze Konkursu i 20 e-kart w drugiej turze Konkursu).Wraz z nagrodą rzeczową
Laureaci otrzymają Nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości przyznanej
Nagrody Rzeczowej.
13. Nagrodę główną otrzyma jeden Uczestnik konkursu z każdej Tury Konkursu, który przesłał
zdjęcie, które Komisja wyłoni jako najciekawsze.

14. Nagrodę rzeczową w postaci e-kart zakupowych do zrealizowania w sklepie internetowym
www.empik.com wraz z Nagrodą pieniężna otrzyma dwudziestu Uczestników konkursu z
każdej Tury Konkursu, którzy przesłali najciekawsze zdjęcie.
15. Nagrodzeni zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody drogą elektroniczna poprzez
przesłanie wiadomości e-mail na adres podany w zgłoszeniu.
16. Przy wydaniu nagród Organizator pobierze odpowiednio od wartości Nagrody głównej,
której mowa w pkt 12 lit. a powyżej oraz od łącznej wartości Nagrody Rzeczowej i
Pieniężnej, o której mowa w ptk. 12. lit. b powyżej - 10% zryczałtowany podatek dochodowy
od osób fizycznych. Kwota Nagrody Pieniężnej, o której mowa w ptk. 12 lit. b, nie będzie
podlegała wypłacie na rzecz zwycięzcy Konkursu, ale zostanie pobrana przez Organizatora
(potrącona) w całości na poczet ww. podatku i odprowadzona do właściwego urzędu
skarbowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
17. Laureaci Konkursu zobowiązani są do podpisania oświadczenia o odbiorze nagrody,
stanowiącego załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ KONKURSU
18. Do dnia 08.02.2017 r. Organizator powoła wewnętrzną komisję konkursową, której zadaniem
będzie przeprowadzenie Konkursu oraz nadzór nad jego przebiegiem, zwaną dalej „Komisją”
oraz wyda regulamin jej działania („Regulamin Komisji”).
19. W skład Komisji wejdą:
a) Marta Bartosiewicz,
b) Łukasz Tchórznicki,
c) Aleksandra Tabor-Baca.
20. Do zadań Komisji będzie należało w szczególności:
a)
zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowo zgłoszonym Uczestnikom;
b)
wybór laureatów Konkursu oraz zabezpieczenie zgodności wyboru laureatów;
c)
nadzór przebiegu konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu i zasadami pełnej
rzetelności przeprowadzonych czynności;
d)
rozpatrywanie reklamacji.

PRZYZNANIE NAGRÓD

21. Wybór laureatów Konkursu i przyznanie nagród następować będzie po zakończeniu każdej z
tur Konkursu.
22. Przyznanie nagrody nastąpi do 30 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia każdej tury
Konkursu. Przyznanie nagrody zostanie zrealizowane w formie wysłania do laureata wiadomości
e-mail wraz z załączoną e-kartą do sklepu empik.com, na wskazany przez laureata w zgłoszeniu
adres e-mail, a w przypadku nagród pieniężnych zostanie wykonany przelew na wskazany numer
konta bankowego.
REKLAMACJE
23. Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane od dnia rozpoczęcia Konkursu do
dnia 15.05.2017 r. włącznie (decyduje data nadania reklamacji widniejącą w treści wiadomości email, na stemplu pocztowym lub data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację).
24. Reklamacje należy zgłaszać mailowo na adres konkurs.reklamacje@generali.pl
25. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania
przez Organizatora. Komisja rozpatrując reklamacje stosować się będzie do postanowień
niniejszego Regulaminu. O decyzji Komisji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym
wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez
Organizatora. Decyzja Komisji w zakresie wniesionej reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Po
wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia
roszczeń w sądzie powszechnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
26. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
organizatora: https://www.generali.pl/konkurs
27. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z tytułu organizacji i
udziału w konkursie jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego.
29. Organizator nie będzie nagrywać ani w inny sposób rejestrować rozmów telefonicznych z
Uczestnikami Konkursu.

30. Uczestnik konkursu przystępując do konkursu może wyrazić zgodę na wykorzystanie i
przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia
konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych w celu i w zakresie określonym w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale również niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
Administratorem danych osobowych zebranych w związku z konkursem jest Generali T.U. S.A.
31. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany
Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego
zakończenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na
stronach www.generali.pl ze stosownym wyprzedzeniem. Organizatorzy zobowiązują się, że w
przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te w żadnym wypadku nie będą naruszać praw już
nabytych przez Klientów oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. W przypadku zmiany
Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Klientów będą oni mieli prawo, bez żadnych
konsekwencji, odstąpić od udziału w Konkursie.
Data 08.02.2017 r.
Załącznik nr 1

…………………………………………………
Pieczątka Organizatora Konkursu

OŚWIADCZENIE
Niniejszym potwierdzam odbiór Nagrody rzeczowej w postaci ……………………….. o wartości
……………………………….. PLN (słownie: …………………………….. 00/100) oraz Nagrody
pieniężnej w wysokości ………………………. PLN (słownie……………………………………..),
w konkursie „Moja podróż z Generali”
Nagroda została odebrana dnia ...................................
Imię i nazwisko ....................................................
Podpis

.....................................................

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Generali T.U. S.A. z siedzibą
w Warszawie (02-676), ul. Postępu 15B, w celu i w zakresie przeprowadzenia konkursu Moja
Podróż z Generali, na sprzedaż umów ubezpieczenia turystycznego, na warunkach określonych w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, że mam prawo dostępu do ich
treści i prawo ich poprawiania.

Czytelny podpis Uczestnika konkursu
……………………..............................

