
REGULAMIN KONKURSU „CATEYE” 
 
I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 
1. Konkurs wiedzy o marce CATEYE (zwany dalej Konkursem) organizowany jest przez Velo 

sp.z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Pszczyńska 305, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000059870 (Sąd Rejonowy w Gliwicach 
Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 200 000 PLN, NIP: 631-19-90-
396, rejestr GIOŚ: E00006030WBW, zwaną dalej Organizatorem. 

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 08.04 i trwać będzie do 12.04.2013r. 
 
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. Uczestnicy niepełnoletni mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców, 

opiekunów lub przedstawicieli ustawowych. 
2. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych zamieszkałych na terenie RP.  
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin do 

drugiego stopnia pokrewieństwa.  
4. Konkurs trwa przez 5 dni od 08.04 do dnia 12.04.2013r., w którym padnie ostatnie pytanie 

konkursowe. Odpowiedzi na pytania konkursowe przyjmowane będą do dnia 12.04 – godz. 
23.59. 

 
III. ZASADY KONKURSU 
1. Uczestnik Konkursu przesyłając odpowiedzi na pytania konkursowe oświadcza, iż wyraża 

zgodę na publikację swoich danych stronie Konkursu w przypadku otrzymania w nim nagród, 
w tym na stronach internetowych stanowiących własność Organizatora,  

2.  Organizator przez 5 kolejnych dni na stronie Konkursu równo o godzinie 12
00 

zadaje jedno 
pytanie dotyczące marki CATEYE.  

3.  Po zadaniu ostatniego pytania uczestnicy Konkursu wysyłają wiadomość mailową za 
pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.blogrowerowy.pl z 
odpowiedzią na wszystkie 5 pytań. 

4.  Nagrody otrzymuje uczestnik/uczestnicy, którzy jako pierwsi prześlą prawidłową odpowiedź na 
wszystkie zadane pytania. Błąd w odpowiedzi na którekolwiek z pytań powoduje eliminację 
uczestnika z Konkursu. 

5.  Organizator Konkursu wyłoni zwycięzcę, po stwierdzeniu poprawności odpowiedzi na 
wszystkie pytania i na podstawie momentu otrzymania wiadomości mailowej na podany 
powyżej adres. 

 
IV. ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA 
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów 

poniesionych w związku z udziałem w Konkursie. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odpowiedzi, które nie dotarły do niego z 

przyczyn od niego niezależnych. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych Uczestnika.

 Podanie nieprawdziwych danych skutkuje wykluczeniem z Konkursu i przepadkiem prawa do 
ewentualnej nagrody. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbiorze nagrody 

z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego w Konkursie Uczestnika. 
 
V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 
1. Nagrodami w Konkursie są:  

- I miejsce – licznik rowerowy CatEye Micro CC-MC200W + lampka Cateye TL-LD630 Rapid 3 
 - II miejsce – licznik rowerowy CatEye Velo9 CC-VL820 + lampka TL-LD650 Rapid 5 

- III miejsce – licznik rowerowy CatEye Velo 7 CC-VL520 + lampka TL-LD611-R Rapid 1  
2. Nagrody, których wartość nie przekracza kwoty 760,00 zł brutto ustalonej na podstawie art. 21 

ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami) są wolne od podatku dochodowego. 

3. W przypadku nagród, których wartość przekracza kwotę, o której mowa powyżej, obowiązek 
dokonania zapłaty podatku obciąża nagrodzonego Uczestnika. Organizator oblicza należną 
kwotę podatku oraz wskazuje adres i konto na jakie należy dokonać wpłaty. Informacja ta 



zostanie przekazana drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres 
email. 

4. Lista nagrodzonych podana zostanie przez Organizatora do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Konkursu najpóźniej do dnia 15.04.2013 r. Każdy z nagrodzonych Uczestników 
zostanie poinformowany o wygranej za pomocą poczty elektronicznej. Aby otrzymać nagrodę 
jest on zobowiązany, nie później niż w terminie 7 dni od daty wysłania przez Organizatora 
informacji o wygranej, przesłać do Organizatora e-mailem zwrotnym swoje dane adresowe. W 
przypadku nie przesłania danych w powyższym terminie nagroda nie zostanie wysłana, a jej 
przyznanie anulowane. 

5. Nagrody przesłane zostaną na koszt Organizatora pocztą za potwierdzeniem odbioru lub 
spedycją kurierską na adres wskazany przez nagrodzonego Uczestnika, w terminie 7 dni od 
daty otrzymania jego danych adresowych. Nagrodzony Uczestnik jest zobowiązany pisemnie 
pokwitować odbiór nagrody.  

6. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.  
7. Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z 

niniejszym regulaminem służy każdemu Uczestnikowi w terminie 14 dni od daty ogłoszenia 
zwycięzcy.  

8. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności 
skierowanej na adres Velo sp. z o.o. ul. Pszczyńska 305, 44-100 Gliwice. Reklamacja 
zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o 
rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika. 

 
VI.  DANE OSOBOWE 
1. Dane osobowe Uczestników będą pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 
926 – tekst jednolity, ze zm.) w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu.  

2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
Organizatora, jako Administratora danych osobowych, do celów związanych z realizacją 
niniejszego Konkursu. Organizator będzie miała prawo udostępniania tych danych osobom i 
podmiotom współpracującym przy realizacji Konkursu w celu doręczenia nagród. 

3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych, w szczególności zapewnia Uczestnikom prawo dostępu do 
swoich danych oraz ich poprawiania. 

4. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe zebrane w jego trakcie przez Organizatora zostaną 
niezwłocznie usunięte. Organizator korzysta z danych osobowych wyłącznie doraźnie, w 
sposób określony w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (t.jedn. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu i jest 

udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora oraz 
na stronie internetowej Konkursu.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń internetowych. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie 

warunków uczestnictwa w Konkursie. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC. 
5. Uczestnik biorąc udział w Konkursie i przesyłając odpowiedzi potwierdza, że wyraża zgodę na 

zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie. 
 
Gliwice, dnia 31.03.2013r. 
 


