Regulamin konkursu
„FORTUNA PUCHAR ŚWIATA DELUXE SKI JUMP 2019/2020”

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres
i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Organizatora,
zwanym dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie przy
ulicy Mangalia 2a, 02-758 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000302232, NIP 5212793367, REGON 012976217, o kapitale zakładowym:
920 968,40 zł, wpłaconym w całości (dalej „Organizator”). Organizator jest
wydającym nagrody w Konkursie.
3. Konkurs jest organizowany pod patronatem i we współpracy Polskiego
Związku Narciarskiego w związku z organizacją Pucharu Świata w Skokach
Narciarskich.

4. Konkurs będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od
dnia 22.11.2019 r. do dnia 26.01.2020 r. (dalej: „Czas Trwania Konkursu”)
zgodnie

z

poniższym

harmonogramem

„Eliminacje”),oraz finał (9) (dalej: „Finał”):
1) 22.11-24.11.2019 r. – Wisła
2) 30.11 – 01.12.2019 r. – Katowice
3) 07.12 – 08.12.2019 r. – Kielce
4) 14.12 – 15.12.2019 r. – Bielsko – Biała
5) 28.12 – 29.12.2019 r. – Kraków
6) 03.01 – 04.01.2020 r. – Wrocław
7) 11.01 – 12.01.2020 r. – Łódź

eliminacji(1-8)

(dalej:

8) 24.01 – 25.01.2020 r. - Zakopane
9) 26.01.2020 r. – Zakopane.
5. Celem Konkursu jest wyłonienie 1 (jednego) najlepszego uczestnika w Finale
w trakcie Eliminacji podczas których zostanie wyłonionych 8 (ośmiu)
Uczestników

zgodnie z harmonogramem w § 2 ust. 4 niniejszego

Regulaminu, którzy wezmą udział w Finale.
6. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie,
praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania
przyznanej nagrody.
7. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie
dobrowolne, a także oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem
Konkursu i w pełni go akceptuje.
§2
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18
lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby, które
dokonały zgłoszenia poprzez kartę zgłoszeniową, w której

udzieliły

niezbędne zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym

zgody na

publikację pseudonimu oraz ich wizerunków w związku z przeprowadzaniem
Konkursu (dalej: „Uczestnik”). Osoby wyrażają zgodę przed uczestnictwem w
Konkursie i tzw. aktywacji konta w Konkursie poprzez podanie swojego
imienia, nazwiska, numeru telefonu, podanie pseudonimu, adresu e-mail oraz
złożenie podpisu (dalej: „Aktywacja”). Uczestnik po Aktywacji otrzymuje
certyfikat

(dalej:

„Certyfikat”).

2. Uczestnicy są zobowiązani do podpisania ww. karty zgłoszenia do konkursu
oświadczeń w miejscu przeprowadzenia Konkursu. Pseudonim wskazany
przez uczestnika nie może zawierać treści o charakterze obraźliwym lub
obelżywym.
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3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy
Organizatora. Współpracownikami w rozumieniu Regulaminu są wszystkie
osoby

współpracujące

z

Organizatorem

na

podstawie

umów

cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie
rodzin tych osób. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osób pozostających w
stosunku przysposobienia, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu.
4. Organizator jest uprawniony do weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa
w Konkursie, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik
działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem. Organizator jest uprawniony do
wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie i odmowy przyznania mu
nagrody, jeśli nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w
niniejszym Regulaminie.
5. Konkurs polega na uczestnictwie w turnieju gry komputerowej Deluxe Ski
Jump (dalej: „Gra”) organizowanym zgodnie z harmonogramem określonym w
§1 ust. 5 niniejszego Regulaminu, w ten sposób że z każdych Eliminacji
zostanie wybrany 1 (jeden) Uczestnik z najlepszym wynikiem. W trakcie
Eliminacji podczas turniejów eliminacyjnych w danej lokalizacji zgodnie z
harmonogramem określonym powyżej (dalej: „Turnieje Eliminacyjne” lub
odpowiednio pojedynczo „Turniej Eliminacyjny”) zostanie wyłonionych 8
(ośmiu)

Uczestników,

przeprowadzenia

którzy

wezmą

Konkursu

udział
w

w
§2a

Finale,

szczegóły
Regulaminu.

§2a
Zasady przeprowadzania Konkursu
1. W trakcie Konkursu do dyspozycji Uczestników Konkursu będą 4 (cztery)
stanowiska z komputerami: 3 (trzy) z nich służyć będą do rozgrywania sesji
treningowych, przed wykonaniem konkursowego skoku, 1 (jedno) stanowisko
będzie dedykowane do oddawania skoków konkursowych w Grze.
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2. Jedna sesja treningowa trwać będzie 2 minuty – podczas sesji treningowej
każdy z Uczestników Konkursu może oddać dowolną ilość skoków
treningowych.
3. Na wszystkich komputerach treningowych ustawiona będzie ta sama skocznia
z Gry: K250 SŁOWENIA, a treningi odbywać się będą w trybie TRENING z
Gry.
4. Finał będzie rozgrywany na analogicznej skoczni z gry: K250 SŁOWENIA w
trybie

PUCHAR

ŚWIATA

z

Gry.

5. Podczas sesji konkursowej każdy Uczestnik wykonuje 2 (dwa) skoki
konkursowe.
6. Generalna klasyfikacja konkursowa z każdego dnia Eliminacji powstanie na
podstawie punktacji zdobytej w rywalizacji przez Uczestników.
7. Po wykonaniu 2 (dwóch) skoków finałowych każdemu Uczestnikowi
wpisywany

wynik

lepiej

punktowanego

skoku

na

jego

Certyfikacie.

8. Wszystkie wyniki z każdego dnia Eliminacji są jawne i są wyświetlane na
ekranie w przestrzeni konkursowej.
9. W przypadku uzyskania przez najwyżej punktowanych Uczestników takich
samych wyników – rozegrana zostanie dogrywka pomiędzy osobami o takich
samych

wynikach

(dalej:

„Dogrywka”).

co pozwoli wyłonić jednego zwycięzcę danych eliminacji.
10. Dogrywka zostanie rozegrana na skoczni z Gry: K105 w Finlandii – każdy z
uczestników Dogrywki wykona 2 (dwa) skoki.
11. Uczestnicy o takich samych wynikach Eliminacji zostaną poinformowani o
dacie i godzinie przeprowadzenia Dogrywki poprzez kontakt telefoniczny
podany przy wypełnianiu formularza Aktywacji.
12. Jeżeli którykolwiek z Uczestników nie stawi się w ustalonym czasie na
przeprowadzenie

Dogrywki,

następuje

automatyczna

dyskwalifikacja

Uczestnika.
13. Czas oczekiwania na pojawienie się uczestników Dogrywki to 15 minut od
podanej godziny przeprowadzenia Dogrywki.
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14. W przypadku kiedy nie pojawią się obaj Uczestnicy nominowani do Dogrywki
– ulegają automatycznej dyskwalifikacji – zgodnie z mechanizmem powyżej, a
ich miejsce zajmie kolejny Uczestnik z klasyfikacji generalnej danego dnia
Eliminacji. W przypadku Uczestników, którzy mają taką samą punktację
znajdzie zastosowanie §2a pkt 9 – 13 niniejszego Regulaminu.
15. Po zakończeniu danych Eliminacji, Uczestnik z najlepszą punktacją danych
Eliminacji, zostanie poinformowany telefonicznie oraz e-mailem o udziale w
Finale (dalej: „Zwycięzca Eliminacji”).
16. Zwycięzca Eliminacji będzie zobowiązany w ciągu 3 (trzech) dni roboczych do
poinformowania Organizatora, czy weźmie udział w Finale.
17. Prowadzona będzie równolegle lista rezerwowa – Uczestników, którzy zajęli
kolejne miejsca w klasyfikacji generalnej podczas Eliminacji (dalej: „Lista
Rezerwowa”).
18. W przypadku braku nawiązania kontaktu ze Zwycięzcą Eliminacji w ciągu 24
godzin od zakończenia Eliminacji lub po uzyskaniu informacji, że Zwycięzca
Eliminacji nie będzie brał udziału w Finale, Organizator skontaktuje się z
Uczestnikami z Listy Rezerwowej.
19. Zwycięzcy Eliminacji biorą udział w Finale. Finał jest przeprowadzany w
sposób określony w niniejszym §2a. Zwycięzca Finału również zostanie
poinformowany telefonicznie oraz e-mailem.
20. 10 (dziesięciu) Uczestników z najlepszymi wynikami z Eliminacji będą
publikowane stronie internetowej: www.fortunadsj.pl
21. Możliwy jest jednorazowy udział w każdym Turnieju Eliminacyjnym.
§3
Nagrody w Konkursie
1. W Konkursie przewidziana jest jedna Nagroda Główna przeznaczona dla 1
(jednego) Zwycięzcy Finału oraz 7 (siedem) Nagród dla Zwycięzców
Eliminacji odbywających się w terminie od 22.11.2019 do 12.01.2020 (łącznie
dalej zwane „Nagrodami”).
2. Nagroda Główna o łącznej wartości do 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych)
brutto, na którą składają się:
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1) 2 (dwa) imienne bilety na Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich w
Planicy w dniach 20 - 22 marca 2020 roku
2) 2 (dwa) imienne bilety lotnicze na trasie Warszawa – Lublana i Lublana –
Warszawa oraz transfery autokarem
lotnisko – hotel - lotnisko
3) zakwaterowanie na 3 doby hotelowe w hotelu w pokoju 2-osobowym wraz
z pełnym wyżywieniem.
3. Nagrody dla zwycięzców Eliminacji o jednostkowej wartości do 850 zł
(osiemset pięćdziesiąt złotych) brutto, na którą składa się:
1) 2

(dwa ) bilety imienne na Puchar Świata w Zakopanem w dniu 26

stycznia 2020 r.
2) zakwaterowanie na 2 doby hotelowe w hotelu w pokoju 2 – osobowym
3) uiszczenie kosztów transportu do Zakopanego do wysokości 250 zł (dwieście
pięćdziesiąt złotych) brutto
4. Laureaci określeni w pkt 1. i 2. powyżej złożą oświadczenie zawierające
numer PESEL w celu rozliczenia podatkowego Nagrody przez Organizatora.
5. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.
6. Wyłączone jest prawo żądania przez Uczestnika wypłaty równowartości
nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną nagrodę.
§4
Zasady przyznawania nagród w Konkursie

1. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej bezpośrednio po
Eliminacjach oraz Zwycięzca Nagrody Głównej bezpośrednio po zakończeniu
Finału.
2. Do wartości Nagrody od której należało będzie zapłacić podatek dochodowy z
tytułu wygranej, zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości
odpowiadającej

zryczałtowanemu

podatkowi

dochodowemu

od

osób
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fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11%
wartości Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej
nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona
jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
3. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób
fizycznych,

przed

wydaniem

zdobywcy

Nagrody

obliczy,

pobierze

i

odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek
dochodowy należny z tytułu wygranej. Zdobywca Nagrody jest zobowiązany
przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia wyżej
wskazanych obowiązków.

§5
Zasady wydawania nagród w Konkursie
1. Nagrody będą wydawane Laureatom po poinformowaniu ich o fakcie
wygranej w Konkursie oraz potwierdzeniu uczestnictwa w Finale.
2. Zwycięzca Nagrody Głównej będzie zobowiązany do poinformowania w ciągu
3 (trzech) dni roboczych o tym czy będzie mógł zrealizować Nagrodę Główną.
W przypadku braku kontaktu lub rezygnacji Zwycięzcy Nagrody Głównej z jej
realizacji, Nagroda Główna zostanie przyznana kolejnemu Laureatowi z
najlepszą liczbą punktów w Grze.
3. Podmiotem wydającym Nagrody w Konkursie jest Organizator.
4. W przypadku braku możliwości powiadomienia Uczestnika o wygraniu
Nagrody (innej niż Nagroda Główna), braku kontaktu ze strony Uczestnika we
wskazanym terminie, lub w przypadku niepodania wymaganych danych przez
Uczestnika w terminie 3 dni od dnia powiadomienia Uczestnika o wygranej
bądź podania nieprawdziwych danych, nagroda nie zostanie przyznana, a
Uczestnik traci prawo do nagrody. W takim przypadku Organizator
powtarzając procedurę powiadomienia o wygranej skontaktuje się z kolejną
osobą, która zajęła kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź zdecyduje o
przepadku nagrody.
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5. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna
w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od
osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11%
wartości Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej
nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona
jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
6. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób
fizycznych,

przed

wydaniem

zdobywcy

Nagrody

obliczy,

pobierze

i

odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek
dochodowy należny z tytułu wygranej. Zdobywca Nagrody jest zobowiązany
przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia wyżej
wskazanych obowiązków.
§6
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące Konkursów należy składać pisemnie na adres
pocztowy: MEDIACAP S.A. ul. Mangalia 2a, 02 – 758 Warszawa z dopiskiem
"Konkurs: FORTUNA PUCHAR ŚWIATA DELUXE SKI JUMP 2019/2020 ”
2. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej
reklamacji przez Organizatora. Decyzja Organizatora, co do zgłoszonej
reklamacji jest ostateczna. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie
do innych organów Organizatora. Pozostaje to bez wpływu na prawo
Uczestnika do dochodzenia przysługujących mu roszczeń w postępowaniu
sądowym.
3. Reklamacje można wnosić w czasie Trwania Konkursu oraz nie później niż w
terminie 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Po upływie tego
terminu reklamacje nie będą uwzględniane.
4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny
adres Uczestnika oraz powody reklamacji.
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5. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na
adres podany w reklamacji.
§7
Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest MEDIACAP
S.A. z siedzibą w Warszawie (02-758), przy ul. Mangalia 2A.
2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane:
a.

W celu udziału i przeprowadzenia konkursu, a także wyłonienia

zwycięzców oraz kontaktu w sprawie wręczenia nagród na podstawie zgody
Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b.

W celu rozpatrzenia reklamacji na podstawie prawnie uzasadnionego

interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Dane

osobowe

Uczestników,

którym

zostanie

przyznana

nagroda

przetwarzane na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego od nagród są
przetwarzane na podstawie przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
przez okres 5 lat kalendarzowych po roku zakończenia konkursu.
4. Administrator

powierzył

dane

osobowe

Uczestników

podmiotowi

zapewniającemu obsługę techniczną Konkursu.
5. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo żądania: wglądu w swoje dane, ich
poprawiania, uzyskania kopii danych, sprzeciwu na przetwarzanie, usuwania
danych, które zostanie zrealizowanie jeżeli nie stoi w sprzeczności z
przepisami art. 15-22 RODO.
6. Każdy Uczestnik może złożyć skargę na sposób przetwarzania jego danych
przez Administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
7. Dane Uczestników będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu i
rozpatrzenia reklamacji.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.
9. Podanie danych niezbędnych do rozliczenia podatku jest dobrowolne, ale
niezbędne do otrzymania nagrody.
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10. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie Uczestnik może wycofać w dowolnym
momencie, jednakże będzie to równoważne ze zrezygnowaniem z udziału w
konkursie, a w przypadku wygranej z przepadkiem nagrody.
11. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane następującym odbiorcom
: Poczcie Polskiej oraz innym operatorom pocztowym lub firmom kurierskim;
Partnerom i podwykonawcom.
12. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w związku z możliwością promocji
Konkursu

w

mediach

społecznościowych

za

pośrednictwem

serwisu

Facebook, jego dane osobowe będą transferowe do USA. Spółka Facebook
przystąpiła do Programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała certyfikat
potwierdzający, że przetwarza dane użytkowników zgodnie z przepisami
RODO, w związku z czym Uczestnik będzie mógł wobec Facebooka
skorzystać z przysługujących mu na mocy przepisów RODO praw.
13. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, do którego należy
kierować żądania związane z przetwarzaniem danych, w szczególności w
zakresie odwołania zgody, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do
iod@mediacap.pl
14. Postanowienia

niniejszego

polskiego.

sprawach

W

Regulaminu

podlegają

nieuregulowanych

przepisom

niniejszym

prawa

Regulaminem

zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w
szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
15. Organizator

zastrzega

sobie

prawo

zmiany

postanowień

niniejszego

Regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
16. Zasady przeprowadzania Konkursów określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
17. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników w miejscu
przeprowadzania

Konkursu,

siedzibie

Organizatora

oraz

na

stronie

www.fortunadsj.pl w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie
końcowe w formacie PDF, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku
czynności.
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