Regulamin konkursu „Złap kontakt z miastem”
§ 1. Postanowienie ogólne
1.

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa
w konkursie pod nazwą „Złap kontakt z miastem”, zwanym dalej „Konkursem”.

2.

Konkurs stanowi konkurs z dziedziny sztuki, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. 2018, nr 200).

3.

Organizatorem

Konkursu

jest

Raiffeisen

Bank

Polska

Spółka

Akcyjna

z

siedzibą

w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 14540,
NIP: 526-020-58-71, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400,00 PLN,
zwana dalej „Organizatorem”.
4.

Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 27 sierpnia 2018 r. do
23 września 2018 r. (zwanym dalej „Czasem Trwania Konkursu”), za pośrednictwem strony
internetowej

https://wnioski.raiffeisenpolbank.com/zlapkontakt

(zwanej

dalej

„Serwisem

Konkursowym”).
5. Regulamin będzie dostępny w Serwisie Konkursowym przez Czas Trwania Konkursu.
6. Celem Konkursu jest wyłonienie 175 (stu siedemdziesięciu pięciu) najbardziej kreatywnych osób, które
przedstawiły prace o najwyższych walorach artystycznych, spośród tych, które wykonają zadanie
konkursowe zgodnie z Regulaminem.
7. Uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania
wydania przyznanej nagrody, nie można przenosić na osoby trzecie.
8. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne, a także
oznacza, że osoba biorąca udział w Konkursie zapoznała się z Regulaminem Konkursu i w pełni go
akceptuje.
§2 Definicje
Pojęcia zapisane w Regulaminie wielką literą, niezależnie od tego, czy użyte w liczbie pojedynczej, czy
mnogiej, będą miały następujące znaczenie:
1) Adres korespondencyjny Klienta – ostatni podany Bankowi przez Klienta adres, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, który traktowany jest jako adres Klienta właściwy dla doręczeń;
Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000014540
przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 526-020-58-71, o nr REGON:
010000854, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2 256 683 400 zł.

Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Grzybowska 78 • 00-844 Warszawa • Tel. 801 180 801* •
22 549 99 99 • raiffeisenpolbank.com
* Koszt połączenia według taryfy operatora.

2) Bank - Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 78,
00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 14540, Bank świadczy na rzecz Klienta usługi płatnicze jako dostawca
płatnika bądź dostawca odbiorcy;
3)

Czas Trwania Konkursu – od 27 sierpnia 2018 r. do 23 września 2018 r.;

4)

Data zgłoszenia do Konkursu – data pierwszego poprawnego wypełnienia i wysłania Formularza
Rejestracyjnego przez Uczestnika;

5)

Formularz Rejestracyjny – formularz zgłoszeniowy dostępny w Serwisie Konkursowym, zawierający
następujące pola na dane Uczestnika: imię i nazwisko, PESEL, adres poczty elektronicznej, numer
telefonu, ulica, nr domu, nr mieszkania, miasto, kod pocztowy, oświadczenie o akceptacji Regulaminu,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na przesyłanie
informacji handlowej przez Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej do celów
związanych z realizacją Konkursu;

6) Główny Posiadacz Konta - w przypadku Kont prowadzonych na rzecz więcej niż jednej osoby,
Głównym Posiadaczem Konta jest osoba, której dane wskazane są na Wyciągu udostępnianym za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub systemu bankowości internetowej R-Online, a w przypadku
Wyciągów udostępnianych w formie papierowej i wysyłanych na Adres korespondencyjny klienta, osoba,
której dane na Wyciągu widnieją w pierwszej linii w sekcji przeznaczonej na dane adresata Wyciągu;
7) Karta debetowa Mastercard – karta debetowa Mastercard lub naklejka zbliżeniowa Mastercard
Minikarta Debit wydana przez Bank do Konta Osobistego w PLN lub Konta Osobistego walutowego
A`vista;
8) Karta kredytowa Mastercard – karta kredytowa (główna lub dodatkowa) Mastercard lub Minikarta
Mastercard wydana przez Bank;
9) Klient - osoba fizyczna, która zawarła z Organizatorem umowę o prowadzenie rachunku bankowego,
umowę o wydanie Karty debetowej Mastercard, umowę o wydanie naklejki zbliżeniowej lub umowę
Karty kredytowej Mastercard;
10) Komisja Konkursowa - powołana przez Bank 5-osobowa Komisja Konkursowa, która dokona wyboru
zwycięskich Zgłoszeń Konkursowych kierując się subiektywną oceną w oparciu o kryteria określone
w Regulaminie;
11) Konkurs – ma znaczenie nadane w § 1 ust. 2;
12) Konto – Konto Osobiste w PLN lub Konto Osobiste walutowe A`vista (rachunek płatniczy), prowadzone
przez Bank na rzecz jednej osoby fizycznej lub wspólne prowadzone dla dwóch lub trzech osób
fizycznych, służące do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, w tym transakcji płatniczych;
Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000014540
przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 526-020-58-71, o nr REGON:
010000854, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2 256 683 400 zł.

Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Grzybowska 78 • 00-844 Warszawa • Tel. 801 180 801* •
22 549 99 99 • raiffeisenpolbank.com
* Koszt połączenia według taryfy operatora.

13) Nagroda Dodatkowa – zegarek sportowy Polar M200;
14) Nagroda Główna – smartfon Samsung Galaxy S9, 64GB;
15) Organizator – ma znaczenie nadane w § 1 ust. 3;
16) Pełnomocnik – osoba upoważniona przez Klienta do wykonywania czynności określonych
w pełnomocnictwie;
17) Posiadacz Karty kredytowej – osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem Umowę Karty kredytowej
Mastercard;
18) Posiadacz Konta – osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem Umowę Konta i posiada Kartę debetową
Mastercard;
19) Ranking Zwycięzców – ranking publikowany w Serwisie Konkursowym po zatwierdzeniu Zwycięzców
Konkursu. W Rankingu Zwycięzców prezentowani będą wszyscy Zwycięzcy, którzy spełnili wymogi
Regulaminu oraz zostali zatwierdzeni przez Komisję Konkursową;
20) Regulamin – ma znaczenie nadane w § 1 ust. 1;
21) Rozporządzenie RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
22) Serwis Konkursowy – ma znaczenie nadane w § 1 ust. 4;
23) Transakcja bezgotówkowa – transakcja dokonana Kartą debetową Mastercard lub Karta kredytową
Mastercard w stacjonarnych punktach handlowo-usługowych oraz przez Internet, w tym bez fizycznego
przedstawienia Karty debetowej Mastercard lub Karty kredytowej Mastercard;
24) Uczestnik – ma znaczenie nadane w § 3 ust. 1;
25) Umowa Karty kredytowej – umowa między Klientami Bankiem w sprawie przyznania limitu
kredytowego, wydania Karty kredytowej Mastercard i wykonywania transakcji płatniczych;
26) Umowa Konta – umowa Konta Osobistego w PLN lub Konta Osobistego walutowego A`vista, umowa
ramowa o usługę płatniczą zawarta pomiędzy Klientem a Bankiem;
27) Użytkownik dodatkowej Karty kredytowej - osoba fizyczna, która została upoważniona przez
Posiadacza Karty kredytowej do dokonywania na jego rzecz transakcji płatniczych określonych
w Umowie Karty kredytowej, której dane identyfikacyjne zostały umieszczone na karcie dodatkowej;
28) Współposiadacz – osoba fizyczna, która wspólnie z Głównym Posiadaczem Konta zawarła z Bankiem
Umowę Konta i posiada Kartę debetową Mastercard;
29) Wyciąg - sporządzane przez Bank i doręczane Klientowi raz w miesiącu zestawienie zawierające
informacje o zmianach stanu rachunku Konta w danym miesięcznym okresie;
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30) Zgłoszenie Konkursowe – samodzielnie przygotowana wypowiedź zgodna z Regulaminem, prawidłowo
zgłoszona za pomocą Formularza Rejestracyjnego;
31) Zwycięzca – Uczestnik, który zarejestrował się i dzięki wyłonieniu przez Komisję Konkursową
zwycięskiej wypowiedzi, zakwalifikował się do odebrania Nagrody Głównej lub Nagrody Dodatkowej.
§ 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1.

W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, biorące udział w Konkursie bez związku z wykonywaniem działalności gospodarczej
(„Uczestnicy”), zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i spełniające poniższe warunki:
1) są Posiadaczami Konta oraz nie złożyły przed rozpoczęciem Konkursu lub w trakcie jego trwania
zgodnie z Rozporządzeniem RODO sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych
w celach marketingowych, lub
2) są Posiadaczami Karty kredytowej oraz nie złożyły przed rozpoczęciem Konkursu lub w trakcie jego
trwania zgodnie z Rozporządzeniem RODO sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych
w celach marketingowych ;
3) w Czasie Trwania Konkursu dokonały transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę minimum 100 zł
(sto złotych) za pomocą Karty debetowej Mastercard lub Karty kredytowej Mastercard;
4) dokonały Zgłoszenia Konkursowego i zaakceptowały Regulamin;
5) są Posiadaczami Konta lub Posiadaczami Karty kredytowej, które muszą pozostać otwarte do dnia
30 września 2018 r. włącznie.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.
3. Organizator ma prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie. Organizator
jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania Uczestnikowi
Nagrody Głównej lub Nagrody Dodatkowej, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dana osoba nie
spełnia określonych w Regulaminie warunków uczestnictwa w Konkursie lub Uczestnik działa sprzecznie
z Regulaminem.
4.

Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z Rozporządzenia RODO dla celów związanych z realizacją Konkursu. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma możliwość
wglądu do swoich danych osobowych i do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych jest Raiffeisen Bank Polska Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa.

5.

Dokonując Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Uczestnika w celu niezbędnym do poinformowania Zwycięzców o przyznaniu Nagrody Głównej
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lub Nagrody Dodatkowej i jej wysyłce. Wyrażenie tej zgody jest niezbędne dla skuteczności Zgłoszenia
Konkursowego.
6.

Zgłoszenie Konkursowe polega na napisaniu przez Uczestnika oraz przesłaniu przez Uczestnika
za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego, dostępnego w Serwisie Konkursowym, wypowiedzi
na temat „Jaka technologia przyszłości ułatwiająca życie w mieście Ci się marzy?”. Maksymalna
ilość znaków użyta w Zgłoszeniu Konkursowym wynosi 300.

7.

Uczestnik może dokonać maksymalnie jednego Zgłoszenia Konkursowego.

8.

Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego zapewnia, że posiada pełne prawa autorskie
do wypowiedzi zamieszczonej w ramach Zgłoszenia Konkursowego. W przypadku naruszenia przez
Uczestnika praw osób trzecich poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego oraz udzielenie zgód
opisanych w niniejszym ustępie i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko
Organizatorowi, Uczestnik będzie ponosił pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych
na skutek nieprawdziwości złożonych przez niego oświadczeń, jak również na skutek wykorzystania
pracy osoby trzeciej.

9.

Uczestnik, z chwilą wysłania Zgłoszenia Konkursowego za pomocą Serwisu Konkursowego, przenosi
na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej (wypowiedzi) przekazanej
Organizatorowi w danym Zgłoszeniu Konkursowym (niezależnie od późniejszego otrzymania przez
Uczestnika nagrody) oraz udziela zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie pracy konkursowej
bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, na następujących polach eksploatacji:
1)

utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym w szczególności techniką drukarską;

2)

wprowadzenie do obrotu;

3)

wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów
reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały
okolicznościowe, filmy, komunikaty w media społecznościowych) oraz korzystanie z nich w ramach
materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym
w szczególności techniką drukarską, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem,
użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

4)

rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera
bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;

5)

rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji,
fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity,
wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób
równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne
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udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym;
6)

najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego
lub przemysłowego.

10. Zgłoszenie Konkursowe nie może zawierać treści politycznych, religijnych, kontrowersyjnych społecznie
oraz dyskryminujących, wulgarnych, obrażających uczucia religijne, naruszających dobre obyczaje
i sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi. Ponadto
zabrania się przesyłania zadań konkursowych o innej tematyce niż tematyka Konkursu. Prace
konkursowe muszą być autorskie, oryginalne, opracowane samodzielnie przez Uczestnika i nie mogą
naruszać praw autorskich osób trzecich.
11. Organizator w każdym czasie może uzależnić pozostanie danej pracy konkursowej w Konkursie
od zawarcia z Uczestnikiem w formie pisemnej odrębnej umowy dotyczącej przeniesienia autorskich
praw majątkowych do utworów zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym.
12. Zwycięzcy są wybierani przez Komisję Konkursową w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty
zakończenia Konkursu.
13. Komisja Konkursowa kieruje się subiektywną oceną w oparciu o kryterium pomysłowości,
oryginalności, kreatywności, walorów artystycznych, humoru oraz zgodności z tematem.
14. Lista Zwycięzców pojawi się w Serwisie Konkursowym w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych
po wyłonieniu Zwycięzców Konkursu, o którym mowa w ust. 12 powyżej.
§ 4. Zasady uznawania Transakcji
1.

Za transakcje spełniające warunki uczestniczenia w Konkursie uznawane są transakcje bezgotówkowe
Kartą debetową Mastercard lub Kartą kredytową Mastercard w łącznej wysokości nie mniejszej niż 100
PLN (słownie: sto złotych) lub w przypadku waluty transakcji innej niż PLN - równowartości minimum
100 PLN (słownie: sto złotych) liczonej po średnim kursie NPB z dnia zaksięgowania transakcji,
z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 2 i 4.

2.

Transakcje, które są warunkiem uczestnictwa w Konkursie, muszą zostać zaksięgowane na Koncie
lub rachunku Karty kredytowej Mastercard najpóźniej do 3 dni po zakończeniu Konkursu.

3.

Z udziału w Konkursie wyłączone są transakcje typu Quasi Cash, czyli transakcje sprzedaży towaru
lub usługi, które są bezpośrednio wymienialne na gotówkę (np. zakup czeków podróżnych, waluty,
transakcje u brokerów ubezpieczeniowych, w tym internetowe), przekazy pieniężne (w tym internetowe),
zakłady bukmacherskie, transakcje dokonane w kasynach (w tym w kasynach internetowych).
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4.

Uczestnikowi nie będą uznawane transakcje za transakcję bezgotówkową, dla której punkt usługowohandlowy dokonał korekty lub zwrotu środków na Konto Uczestnika lub rachunek Karty kredytowej
Mastercard, jeżeli Bank wcześniej zaliczył transakcję za spełniającą warunki uczestnictwa w Konkursie.

5.

Uczestnicy posiadający 1 (jedno) konto inne niż konto osobiste wspólne, do których nie ustanowiono
Pełnomocników: Transakcje bezgotówkowe wykonywane Kartą debetową Mastercard są zaliczane
na rzecz Głównego Posiadacza Konta.

6.

Uczestnicy posiadający 1 (jedno) konto wspólne lub jeśli do Konta ustanowiono Pełnomocnika:
Transakcje bezgotówkowe wykonywane Kartą debetową Mastercard przez współposiadacza i przez
Pełnomocnika są zaliczane na rzecz Głównego Posiadacza Konta.

7.

Uczestnicy posiadający 2 (dwa) i więcej Kont wspólnych lub do których ustanowiono Pełnomocników:
Transakcje bezgotówkowe Kartami debetowymi Mastercard, przez Współposiadacza lub Pełnomocnika
są zaliczane na rzecz Głównego Posiadacza Konta.

8.

Uczestnicy posiadający Kartę kredytową Mastercard: Transakcje bezgotówkowe dokonane przez
Użytkownika Karty dodatkowej, są zaliczane na rzecz Posiadacza Karty kredytowej.
§ 5. Nagroda w Konkursie

1.

Pula Nagród w Konkursie obejmuje 175 (sto siedemdziesiąt pięć) Nagród: 25 Nagród Głównych i 150
Nagród Dodatkowych. Wartość jednostkowa Nagrody Głównej wynosi 2601,45 PLN (dwa tysiące
sześćset jeden złotych, czterdzieści pięć groszy). Wartość jednostkowa Nagrody Dodatkowej wynosi
456,75 PLN (czterysta pięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy).

2.

Do

każdej

Nagrody

Głównej

przyznawana

jest

nagroda

pieniężna

o równowartości 11,11% wartości danej Nagrody Głównej wskazanej w ust. § 6, która to część pieniężna
będzie przeznaczona przez Organizatora na podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek ten
zostanie pobrany i odprowadzony przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Zwycięzca nie jest uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej nagrody
pieniężnej.

3.

Wyłączone jest prawo żądania wypłaty równowartości Nagrody Głównej lub Nagrody Dodatkowej
w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną nagrodę.

4.

Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody Głównej lub Nagrody Dodatkowej osobie trzeciej.
§ 6. Zasady wydawania nagród w Konkursie

1.

O fakcie wygranej Organizator poinformuje Zwycięzców Konkursu w terminie 15 (piętnastu) dni
roboczych od dnia zakończenia Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wysłanej do nich
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wiadomości na adres poczty elektronicznej, podany przez Uczestnika w ramach dokonanego Zgłoszenia
Konkursowego.
2.

Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora pocztą kurierską w terminie 15 (piętnastu) dni roboczych
od dnia wyłonienia Zwycięzców.

3.

Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali Zwycięzcami, o ich
indywidualnych wynikach w Konkursie.
§ 7. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu można składać na adres Banku. Reklamacje

będą

rozpatrywane zgodnie z „Regulaminem Rozpatrywania Reklamacji Klientów w Raiffeisen Bank Polska
S. A.” dostępnym w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej www.raiffeisenpolbank.com .

§ 8. Postanowienia końcowe
1.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zwycięskich Zgłoszeń Konkursowych do celów
promocyjnych Konkursu.

2.

Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

3.

Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin.
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