
REGULAMIN KONKURSU DO ANKIETY
„Badanie opinii o akcesoriach spacerowych dla psów”

Konkurs obowiązuje od 22.06.2020 do 31.07.2020 roku

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy  Konkurs  do  ankiety  „Badanie  opinii  o  akcesoriach  spacerowych  dla  psów”  (dalej
„Konkurs”)  nie  jest  grą  losową  ani  zakładem  wzajemnym  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  19
listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

2. Niniejszy Regulamin Konkursu do ankiety „Badanie opinii Uczestników o usługach świadczonych
przez  Noble  Securities  S.A.”  (dalej  „Regulamin”)  określa  zasady  i  warunki  uczestnictwa  w
Konkursie.

3. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002
roku, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

4. Organizatorem Konkursu jest właściciel marki NELSON-X, F.H.U. Sevana adres: ul. Halicka 30/10,
85-137 Bydgoszcz, NIP 9532508123 (dalej „Organizator”).

5. Słownik pojęć :
a. Strona Internetowa Organizatora – należy przez to rozumieć następującą stronę 

internetową: www.nelson-x.pl ;
b. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;
c. Uczestnik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która wzięła udział w konkursie;
d. Konkurs – należy przez to rozumieć Konkurs dla Uczestników, którzy po spełnieniu warunków

określonych w Regulaminie mogą otrzymać nagrodę w postaci  kodu rabatowego 50 zł na
zakupy w sklepie internetowym nelson-x.pl (dalej „Nagroda”);

e. Komisja Konkursowa - komisja, w skład której wchodzą pracownicy Organizatora (dalej 
„Komisja”);

f. Okres  trwania  Konkursu  –  należy  przez  to  rozumieć  okres  od 22 czerwca  2020  r.  do
31.07.2020 r., w którym Uczestnik może przystąpić do Konkursu uzupełniając Ankietę;

g. Uczestnik – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do Konkursu na zasadach 
określonych w Regulaminie;

h. Ankieta – należy przez to rozumieć ankietę online do wypełnienia przez Uczestnika;
i. Pytanie Konkursowe – należy przez to rozumieć pytania skierowane do Uczestnika; 

Uczestnik, który w ocenie Komisji Konkursowej udzielił najciekawszej odpowiedzi na Pytania 
Konkursowe i spełnili pozostałe warunki Konkursu, nabywa prawo do Nagrody;

j. Adres poczty elektronicznej Organizatora – należy przez to rozumieć następujący adres: 
info@nelson-x.pl

k. Dzień Roboczy - należy przez to rozumieć wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

l. CET – należy przez to rozumieć czas środkowoeuropejski letni.

§ 2
Uczestnictwo w Konkursie

1. W Konkursie, z zastrzeżeniem ust.  2, mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które w dniu
rozpoczęcia Konkursu,  mają ukończone 18 (osiemnaście)  lat oraz posiadają pełną zdolność do
czynności prawnych.

2. W  Konkursie  nie  mogą  brać  udziału  pracownicy,  byli  pracownicy  lub  członkowie  władz
Organizatora,  podmiotów  współpracujących  przy  organizacji  Konkursu,  a  także  członkowie
najbliższej  rodziny  tych  osób,  przez  których  rozumie  się  m.in.,  ale  nie  wyłącznie:  wstępnych,



zstępnych,  małżonków,  rodzeństwo  oraz  małżonków  i  zstępnych  rodzeństwa,  rodziców  oraz
rodzeństwo  małżonków,  a  także  osoby  pozostające  w  stosunku  przysposobienia,  opieki  lub
kurateli z tymi osobami.

3. Organizator, w przypadku powzięcia wątpliwości co do uczciwości działań Uczestnika w zakresie
uzyskania prawa do Nagrody, ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu w każdym czasie, lecz
nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od zakończenia Konkursu.

4. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji warunków uczestnictwa w każdym czasie, lecz nie
później niż w terminie 14 (czternaście) dni od zakończenia Konkursu. W przypadku stwierdzenia
przez Organizatora, że Uczestnik, pomimo zakazu, o którym mowa w ust. 2 - 3, wziął udział w
Konkursie  i  spełnił  warunek  do  otrzymania  Nagrody,  Nagroda  nie  zostanie  wydana  takiemu
Uczestnikowi i taki Uczestnik traci do niej prawo.

§ 3
Zasady Konkursu

1. Przystąpienie do Konkursu odbywa się według następującego porządku:
1) wypełnienie  przez  Uczestnika  Ankiety  wraz  z  odpowiedzią  na  Pytania  Konkursowe  w

terminie do 31.07.2020;
2) Uczestnik może uczestniczyć  w Konkursie, tj.  wypełnić  Ankietę wraz z odpowiedzią na

Pytanie Konkursowe, tylko 1 (jeden) raz.
2. W Konkursie mogą wziąć udział tylko te Ankiety, które dotrą do Organizatora w terminie 

określonym w ust. 5, natomiast po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
3. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Poprzez wypełnienie i przesłanie

na Adres poczty  elektronicznej  Organizatora  Ankiety, Uczestnik  potwierdza,  że zapoznał  się z
treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia, w tym warunki Konkursu.

4. Uczestnik wypełnia Ankietę online wraz z Pytaniem Konkursowym.
5. Termin wypełniania Ankiet wraz z odpowiedzią na Pytania Konkursowe 31.07.2020 r. o godzinie

23:59:59 CET.
6. Zadaniem Konkursowym jest wypełnienie Ankiety przez Uczestnika oraz przesłanie najciekawszej 

odpowiedzi na Pytanie Konkursowe przez Uczestnika, w terminie określonym w ust. 5.
7. Organizator ma prawo opublikować na Stronie Internetowej Organizatora oraz wykorzystywać w

materiałach reklamowych i promocyjnych Organizatora dane osobowe Uczestników Konkursu,
przy  czym  Uczestnicy  Konkursu,  przystępując  do  Konkursu,  dobrowolnie  wyrażają  zgodę  na
publikację danych osobowych oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz.
926 z późn.  zm.), a brak takiej  zgody skutkuje wykluczeniem z Konkursu. Uczestnik ma prawo
wglądu i wnoszenia poprawek do zebranych danych osobowych, na warunkach określonych w
Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, na adres Organizatora.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania innych niż wymienione w ust. 7 informacji 
dotyczących przebiegu Konkursu.

§ 4
Zasady przyznania Nagród oraz wyłonienia Zwycięzców

1. Zwycięzcą Konkursu zostaje ten Uczestnik, który przesłał, w terminie określonym w § 3 ust. 5
Regulaminu, Ankietę zawierającą m.in. oświadczenie Uczestnika o przystąpieniu do Konkursu,
akceptację  Regulaminu Konkursu,  Pytanie  Konkursowe oraz  udzielił  najciekawszej,  w  ocenie
Komisji  Konkursowej,  odpowiedzi  na  Pytanie  Konkursowe,  a  także  spełnił  pozostałe  warunki
przewidziane w Regulaminie do otrzymania Nagrody (dalej „Zwycięzca”).

2. W Konkursie zostaną przyznane 3 (trzy) Nagrody:
1) za zajęcie 1 (pierwszego) miejsca w Konkursie – kod rabatowy 50 zł,
2) za zajęcie 2 (drugiego) miejsca w Konkursie – kod rabatowy 30 zł,
3) za zajęcie 3 (trzeciego) miejsca w Konkursie – kod rabatowy 20 zł,

zgodnie z ust. 1, wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnik Konkursu, w Okresie trwania Konkursu, 
spełni warunki określone w Regulaminie.



3. Obowiązuje zasada dobrowolności uczestnictwa w Konkursie. W momencie rezygnacji z Nagrody
przez Zwycięzcę, Nagroda przepada.

4. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osobę 
trzecią.

5. Wyłonienie  Zwycięzców  Konkursu  oraz  weryfikacja  spełnienia  warunków  przewidzianych  w
Regulaminie  należy  do  kompetencji  Komisji  Konkursowej,  przy  czym  głównymi  kryteriami
wyboru odpowiedzi będzie ich kreatywność i oryginalność.

6. Protokół  z  przebiegu  wyboru  wyróżniających  się  haseł  będzie  przechowywany  przez
Organizatora przez 1 (jeden) rok od dnia zakończenia Promocji.

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone, a Nagrody wydane przez Organizatora Uczestnikom 
Konkursu najpóźniej w terminie 2 (dwóch) miesięcy licząc od dnia zakończenia Konkursu.

8. Zwycięzca zostanie powiadomiony przez Organizatora o wyniku Konkursu drogą mailową na 
adres poczty elektronicznej wskazany w  Ankiecie.

9. W przypadku,  gdy  z  przyczyn niezależnych  od Organizatora,  związanych z  wystąpieniem siły
wyższej, udostępnienie Nagrody do odbioru w terminie określonym zgodnie z ust. 9 nie będzie
możliwe,  Organizator  udostępni  Nagrodę  Uczestnikowi  do odbioru  niezwłocznie,  nie  później
jednak niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia ustania przypadku siły wyższej, za którą uważa się
m.in.:

1) katastrofy naturalne,
2) rozruchy,
3) działania wojenne,
4) strajki,
5) decyzje organu władzy publicznej.

10. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy na adres mailowy.

§ 5
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Konkursu powinny być zgłaszane drogą 
elektroniczną na następujący adres e-mailowy: info@nelson-x.pl

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny opis ze wskazaniem przyczyny 
reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 
otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji  jest ostateczna i wiążąca.  Uczestnik Konkursu
zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w
formularzu zgłoszeniowym.

§ 6
Postanowienia Końcowe

1. Nagrody nie podlegają wymianie na środki pieniężne oraz na inne nagrody.
2. Treść Regulaminu będzie w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej Organizatora.
3. Organizator  Konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  anulowania  Nagrody  dla  Zwycięzcy  w

przypadku,  gdy  Zwycięzca  naruszył  warunki  Konkursu  i/lub  regulaminów  i/lub  procedur
obowiązujących u Organizatora i/lub przepisy prawa.

4. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji warunków uczestnictwa w Konkursie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, a także prawo 

podejmowania indywidualnych decyzji o:
1) wykluczeniu Uczestnika z Konkursu lub
2) dopuszczeniu Uczestnika do Konkursu.

6. Wszelkie ewentualne wątpliwości związane z interpretacją zapisów Regulaminu będą 
rozstrzygane przez Organizatora.

7. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  dokonywania  zmian  w  Regulaminie  w  każdym  czasie.
Informacja  o  ewentualnych  zmianach  będzie  udostępniana  na  Stronie  Internetowej
Organizatora.



8. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu w każdym czasie, bez podania 
przyczyny.

9. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie.
10. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.06.2020 r.


