REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne
1.1. Regulamin niniejszy ustanawia zasady przeprowadzenia Konkursu „Drzwi otwarte z Okechamp SA”
(dalej: „Konkurs”) oraz określa prawa i obowiązki jego Organizatora oraz Uczestników.
1.2. Konkurs organizowany jest przez OKECHAMP S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 259,
kod 60-406 Poznań, NIP: 779-21-94-028, Regon 634419544, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000235254, dalej zwaną: „Organizatorem”.
1.3. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe zadane w trakcie pobytu
uczestników w Zakładzie Organizatora w Borucinie w dniach 23.04. – 30.05.2018r.
1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
1.5. Bieg terminu składania zgłoszeń konkursowych rozpoczyna się w dniu 23.04.2018 oraz upływa w
dniu 30 maja 2018r. o godz. 24.00
1.6. Dane osobowe uczestników Konkursu, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu
będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Dane osobowe Uczestników, są przetwarzane wyłącznie w celu wytypowania zwycięzcy i
skontaktowania się z nim po rozstrzygnięciu Konkursu w celu przesłania Nagrody. Przystępując do
Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w
zakresie wyżej wskazanym. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnikom
przysługuje prawo wglądu do swych danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma
charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w zakresie związanym z udziałem w konkursie.

1.7. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.okechamp.pl/kariera
2. Uczestnictwo w Konkursie
2.1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2.2. Uczestnikami Konkursu („Uczestnikami”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie lub
niepełnoletnie. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na udział w Konkursie zobowiązany jest
wyrazić przedstawiciel ustawowy lub przedstawiciel prawny takiej osoby.
2.3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, oraz członkowie ich rodzin, tj. ich
małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
2.4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego
Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.5. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba, spełniająca wymagania, oznaczone w treści niniejszego
pkt. 2, która dokona prawidłowego Zgłoszenia Konkursowego z zachowaniem terminu, o którym mowa
w pkt. 1.5.
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do
nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
2.7 . Uczestnictwo w Konkursie uprawnia uczestnika, który chciałby uczyć się zawodu i kontynowania
nauki w szkole od 01 września 2018 r. celem podjęcia pracy u Organizatora do ubiegania się o
stypendium w wysokości 300 pln /m-c. Decyzja co do przyznania stypendium jest zastrzeżona wyłącznie
do kompetencji Organizatora i Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia do
Organizatora.

3. Zgłoszenie konkursowe
3.1. Aby dokonać Zgłoszenia Konkursowego należy udzielić odpowiedzi na pytania konkursowe
opublikowane na stronie www.okechamp.pl/kariera oraz otrzymane w dniu wizyty w Zakładzie
Organizatora w Borucinie i wysłanie tych odpowiedzi do dnia 30.05.2018 r. wraz ze zgodą na
uczestnictwo konkursie wraz z podaniem danych teleadresowych (imię i nazwisko, adres
korespondencyjny, nazwa szkoły, do której obecnie uczęszcza uczestnik) drogą pocztową na adres
biura w Borucina lub skanem na adres elektroniczny kariera@okechamp.pl lub osobiście do
sekretariatu Zakładu w Borucinie.
3.2. Uczestnik przesyłając odpowiedzi zapewnia Organizatora, że nie naruszają one praw osób
trzecich a w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
4. Zasady wyłaniania Laureatów Konkursu
4.1. Laureatów Konkursu wybierze Komisja Konkursowa, złożona z pracowników Organizatora.
4.2. Komisja Konkursowa dokona wyboru 10 Laureatów, oceniając Zgłoszenia Konkursowe według
poprawności i kompleksowości odpowiedzi
4.3. Zgłoszenia Konkursowe naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, jak również
naruszające przepisy prawa lub dobre obyczaje Komisja Konkursowa odrzuci. O odrzuceniu Zgłoszenia
Konkursowego Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
4.4. Laureaci Konkursu, w liczbie 10, zostaną wyłonieni na podstawie niezależnej, kolegialnej decyzji
Komisji Konkursowej, wydanej i ogłoszonej nie później niż w ciągu 7 dni po dacie upływu terminu
przesyłania Zgłoszeń.
4.5. Decyzja Komisji Konkursowej, o których mowa w pkt. 4.4, będzie ogłoszona pisemnie.

5. Nagrody
5.1. W Konkursie ustanawia się dla każdego ze Laureatów Konkursu nagrodę rzeczową o wartości do
150 pln
5.2. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o przyznaniu nagród oraz o
sposobie i terminie ich przekazania, poprzez przesłanie wiadomości drogą elektroniczną lub pocztą, w
terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia odpowiedniej decyzji Komisji Konkursowej.

5.3. Wydanie nagród nastąpi pod następującymi warunkami:
5.3.1. W odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztą informację
o przyznaniu nagród Laureaci, w terminie 30 dni od dnia otrzymania ww. informacji, prześlą do
Organizatora swoje dane adresowe tj. imię i nazwisko, adres korespondencyjny, nazwa szkoły,
do której obecnie uczęszcza uczestnik.
5.3.2. Przesłane dane adresowe dotyczyć będą adresu w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.
5.4. W razie naruszenia postanowień pkt. 5.3. przez danego Laureata Konkursu obowiązek wydania
nagrody na jego rzecz wygasa.
5.5. Poza nagrodą rzeczową, każdy z Laureatów Konkursu otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w
wysokości 11,11 % wartości nagrody rzeczowej w zaokrągleniu do pełnych złotych. Pieniężna część
nagrody nie będzie wydawana Laureatowi, ale zostanie pobrana przez Organizatora, jako płatnika 10%
zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego.
5.6. Wraz z nagrodą, przesłaną za pośrednictwem operatora pocztowego, Organizator prześle do
każdego z Laureatów formularz protokołu odbioru nagrody. Formularz ten Laureat wypełni i odeśle
Organizatorowi na koszt własny.
5.7. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do żądania równowartości nagród w formie ekwiwalentu
pieniężnego.
5.8. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo wyboru konkretnych produktów z oferty Organizatora,
stanowiących nagrody. Wszelkie decyzje co do powyższego podejmuje Organizator.
6. Odpowiedzialność
6.1. Składając Zgłoszenie Konkursowe Uczestnik jednocześnie zapewnia, że w wyniku złożenia przez
niego Zgłoszenia Konkursowego nie doszło do naruszenia czyichkolwiek dóbr osobistych ani praw
autorskich (majątkowych i osobistych) ani praw zależnych.
6.2. W wypadku, gdyby podmiot trzeci wystąpił przeciwko Organizatorowi z zasadnym roszczeniem,
dotyczącym naruszenia dóbr osobistych lub praw, o których mowa w pkt. 6.1, w związku z treścią
Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik, który złożył ww. Zgłoszenie, zobowiązany będzie takie
roszczenia zaspokoić, zwalniając Organizatora od odpowiedzialności z tego tytułu.
6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika, a w szczególności przez
Laureata Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji Uczestnika
Konkursu, niezgodnych ze stanem faktycznym.
6.4. Zastrzeżenie z pkt. 6.3. ma zastosowanie w szczególności do:
6.4.1. braku możliwości nawiązania kontaktu z Uczestnikiem wskutek podania nieistniejącego,
niepełnego lub błędnego adresu poczty elektronicznej lub adresu zamieszkania.
6.4.2. braku możliwości przekazania nagrody w związku z niepodaniem, podaniem błędnych albo
niepełnych danych adresowych.
6.4.3. zmian danych, które nastąpiły po ich podaniu przez Uczestnika Organizatorowi, w sytuacji,
w której Uczestnik nie poinformował Organizatora o zmianie.

7. Postępowanie reklamacyjne
7.1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być składane na adres
Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej albo na piśmie – w terminie 14 dni od dnia
wystąpienia zdarzenia albo ujawnienia się okoliczności, stanowiących podstawę reklamacji.
7.2. Organizator w terminie 21 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy reklamację i pisemnie poinformuje
zgłaszającego o zajętym stanowisku.
8. Postanowienia końcowe
8.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
8.2. Do upływu terminu składania Zgłoszeń Konkursowych Organizatorowi przysługuje prawo zmiany
niniejszego regulaminu w wypadku wystąpienia ważnych przyczyn. O zmianie oraz o przyczynach
dokonania zmiany Organizator powiadomi Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8.3. W razie otrzymania informacji o zmianie regulaminu Uczestnik, który został poinformowany, ma
możliwość rezygnacji z udziału w Konkursie. W tym celu Uczestnik składa Organizatorowi stosowne
oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

