REGULAMIN KONKURSU
„Śpiewaj KARAOKE z HAPPY BABY”

ORGANIZATOR
§1
Organizatorem Konkursu są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisane do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000202703 oraz rejestru czynnych podatników VAT
– NIP 777-00-00-488, kapitał zakładowy – 42.310.200,00 PLN (dalej Organizator).

CEL I PRZEDMIOT KONKURSU
§2
Celem Konkursu jest propagowanie i popularyzowanie targów Happy Baby (zwane
dalej Wydarzeniem) za pośrednictwem Konkursu „Śpiewaj KARAOKE z HAPPY BABY”
(zwany dalej Konkursem). Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu
22.10.2016 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

CZAS TRWANIA KONKURSU
§3
Konkurs będzie prowadzony od dnia 10 października do dnia 22 października 2016
r.
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ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
§4
Uczestnik może się zgłosić do Konkursu poprzez wypełnienie kuponu
konkursowego podając swoje imię i nazwisko.
Kupon konkursowy należy wrzucić do jednej z trzech urn konkursowych
zlokalizowanych na terenie Międzynarowych Targów Poznańskich w pawilonach
3, 3A i 4 podczas pierwszego dnia Rodzinnego Weekendu na Targach 2016 r.,
czyli 22 października 2016 r. do godziny 14.00.
Kupony konkursowe dostępne są na ulotkach promujących wydarzenie oraz
będą dostępne na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas
pierwszego dnia Rodzinnego Weekendu na Tragach 2016 r., czyli 22.10.2016 r.
do godziny 14.00.
W Konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia posiadająca miejsce
stałego zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
Osoba taka zwana będzie w dalszej treści Regulaminu Uczestnikiem.
Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.

ZASADY KONKURSU, SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA, PODANIE WYNIKÓW
§5
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 22 października 2016 r. o godzinie 14.30
na Scenie w pawilonie 3A, stoisko 40 na ternie Międzynarodowych Targów
Poznańskich.

§6
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursy będzie
wytypowany przez Organizatora Konkursu.

czuwać

Moderator

Sceny

§7
1. Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo.
2. Pierwszym etapem Konkursu będzie wylosowanie przez Moderatora Sceny
trzech osób spośród zgłoszonych kuponów konkursowych. Każdorazowo
Moderator Sceny będzie wyczytywać imię i nazwisko wpisane na kuponie
konkursowym. Osoba wyczytana będzie zapraszana na Scenę do wzięcia udziału
w drugim etapie.
3. Warunkiem wzięcia udziału w drugim etapie Konkursu jest obecność
Uczestnika podczas losowania kuponów i wyczytywania imienia i nazwiska
Uczestnika oraz wyrażona chęć wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku gdy
osoba, której kupon zostanie wylosowany nie będzie obecna lub nie wyrazi chęci
wzięcia udziału, losowanie kuponów przez Moderatora Sceny będzie
kontynuowane aż do momentu kiedy na Scenie będzie 3 Uczestników.
4. Drugi etap będzie miał formę quizu. Uczestnikom Konkursu wyłonionym
w pierwszym etapie Moderator Sceny zada serię pytań konkursowych.
Uczestnik Konkursu z największą liczbą punktów zostanie ogłoszony Zwycięzcą
Konkursu i otrzyma Nagrodę.
5. Przekazanie Nagrody nastąpi niezwłocznie po zakończeniu Konkursu. Zwycięzca
Konkursu potwierdzi odbiór Nagród podpisując protokół jej przekazania.

NAGRODA
§8
Nagrodą dla Uczestnika, który wygra drugi etap Konkursu jest KARAOKE IDOL 3.1
marki OVERMAX o wartości do 350 zł brutto.
§9
Zwycięzca Konkursu potwierdzi odbiór Nagrody podpisując
przekazania. Protokół stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

protokół

jej

§ 10
W przypadkach tego wymagających, Organizator Konkursu pokryje i odprowadzi
podatek od Nagrody na konto urzędu skarbowego właściwego z uwagi na adres
zamieszkania Zwycięzcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych.
§ 11
Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody,
jak również zamiany Nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny. Prawo do
Nagrody nie może zostać przeniesione na inną osobę.

PRAWA i OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA
§ 12
Przystępując do Konkursu każdy Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego
Regulaminu oraz jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki
uczestnictwa.
§ 13
Uczestnik Konkursu przystępując do udziału w Konkursie wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu,
z zastrzeżeniem paragrafu poniższego. Organizator będzie przechowywał dane
osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami (Ustawa o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997 - Dz. U. z 2016 poz. 922 – j.t. ze zm.), w tym w
szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Uczestnik ma prawo dostępu do
treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść
pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez
prawo. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe warunki przetwarzania danych.
§ 14
Zwycięzca wyraża zgodę na publikacje i publiczne wykorzystanie, bez dodatkowego
wynagrodzenia (ponad otrzymaną Nagrodę), swojego wizerunku (imienia
i nazwiska, miejscowości zamieszkania) w materiałach reklamowych i promocyjnych
Organizatora lub współpracujących z nim podmiotów lub osób trzecich,
w szczególności w materiałach drukowanych (np. wydawnictwa, ulotki, druk
zewnętrzny (outdoor), reklamy prasowe, materiały audio-wizualne, materiały
multimedialne, sieć Internet).
§ 15
Uczestnik,
który
uchybi
którejkolwiek
z
zasad
Regulaminu,
zostanie
zdyskwalifikowany. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych
uprawnia Organizatora do odrzucenia zgłoszenia danej osoby do Konkursu.
§ 16
Zwycięzcy Konkursu oprócz Nagrody, o której mowa §8 Regulaminu, nie
przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
§ 17
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane
podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie
Uczestnika.
§ 18
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub
podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości
w przebiegu Konkursu.
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ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
§ 19
Wszelkie Reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu winny
być składane na piśmie na adres Organizatora z dopiskiem/tematem
„Reklamacja Konkursu „Śpiewaj KARAOKE z HAPPY BABY”” lub w formie
elektronicznej na adres reklamacje@mtp.pl, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia
wyników Konkursu (liczy się data otrzymania reklamacji przez Organizatora),
jak również bezpośrednio w Biurze Organizatora Targów (pawilon 3) w okresie
otwarcia dla publiczności Rodzinnego Weekendu na Targach 2016 r.
Organizator zastrzega sobie prawo nie rozpatrzenia reklamacji złożonej po
upływie w/w terminów.
Reklamacja powinna zawierać:
- imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację;
- dokładny adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację;
- dokładny opis i powód reklamacji.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, która jest
jednocześnie
Komisją
Reklamacyjną.
Decyzje
Komisji
Reklamacyjnej
w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. Złożenie reklamacji jest
warunkiem dochodzenia roszczeń wobec Organizatora.
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od jej
otrzymania. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu
rozpatrzenia reklamacji, w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie
wymagało uzyskania dodatkowych wyjaśnień. Organizator dołoży wszelkich
starań, aby reklamacja została rozpatrzona w możliwie najkrótszym terminie od
daty jej otrzymania.
Uczestnik zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego
listownie lub w formie elektronicznej.
Wszelkie ewentualne spory wynikające z przebiegu lub realizacji Konkursu
strony będą starały się rozwiązać w sposób polubowny. W przypadku nie dojścia
do polubownego rozwiązania ewentualnego sporu, spór rozstrzygnięty będzie
przez sąd powszechny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20
Wszelkie opisy Konkursu wykorzystane w materiałach reklamowych oraz
promocyjnych niniejszego Konkursu mają wyłącznie charakter ogólny
i informacyjny. Moc wiążącą posiada jedynie niniejszy Regulamin.
Tekst Regulaminu Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora
i na stronie internetowej www.happybaby.mtp.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie
nie naruszających podstawowych zasad Konkursu.
Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks
cywilny.
Wszelkie ewentualne spory, które mogą powstać w związku z uczestnictwem
w Konkursie, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą
rozstrzygane przez sąd powszechny.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
Protokół przekazania nagrody w Konkursie
„Śpiewaj KARAOKE z HAPPY BABY”

Spisany dnia 22 października 2016 r. w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14,
pomiędzy:
Międzynarodowymi Targami Poznańskimi sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-734
Poznań, ul. Głogowska 14, wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Krajowego
Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000202703 oraz rejestru czynnych
płatników podatków od towaru i usług – NIP 777-00-00-488, kapitał zakładowy –
42.310.200,00 PLN, zwanymi dalej Organizatorem,
a
Panem/Panią………………………………………………………………………….………………………………………,
urodzoną w ……………………………………………………………..w dniu………………………………………..,
zamieszkałym/ą w ……………………………………………………..…, …..-……., …………………….…….,
legitymującym się dowodem osobistym o numerze ……………..……………………………..……,
PESEL:………………………………………………………...,
Właściwy Urząd Skarbowy w………………….……., przy ul. ……………….………………….………….,
zwanem/ą dalej Zwycięzcą.

§1
Wyrażam wolę otrzymania nagrody w konkursie „Śpiewaj KARAOKE z HAPPY BABY”
organizowanym przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, zwanym Organizatorem.
§2
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Międzynarodowe Targi Poznańskie, z siedzibą w Poznaniu 60-734, ul. Głogowska 14,
na potrzeby Konkursu, w tym, w celu otrzymania Nagrody.
§3
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i w pełni go
akceptuję.

Podpis Zwycięzcy

