Regulamin Quizu DEKADAREALTY.PL
„Polska Gola”
I. Organizacja Konkursu
1. Organizatorem konkursu interaktywnego „Polska Gola” (dalej: „Konkurs”) jest DEKADA
REALTY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Niepodległości 124, 02-577 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000290048 , o
numerze identyfikacji podatkowej NIP 5213479561 i kapitale zakładowym wpłaconym
całkowicie w wysokości 50000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Wzięcie udziału w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego regulaminu przez osobę
zainteresowaną uczestnictwem (dalej: „Uczestnik”) w sposób opisany na stronie internetowej
dekadarealty.pl. Uczestnik przyjmuje także do wiadomości, że niniejszy regulamin stanowi
regulamin szczegółowy w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez
Dekada Realty (dalej: „Regulamin świadczenia usług”), dostępnego na stronach dekadarealty.pl
(dalej: „Portal”) oraz że wyrażona przez niego akceptacja obejmuje postanowienia obu
regulaminów.
II. Miejsce i czas trwania Konkursu
1. Konkurs jest przeprowadzany na stronach Portalu Organizatora.
2. Konkurs jest przeprowadzany w dniach od 10 czerwca 2016, od godz. 9.00 do 21 czerwca
2016 do godz. 22.45.
3. Ogłoszenie zwycięzców konkursu odbędzie się 23 czerwca na stronach internetowych Portalu
Organizatora.
III. Zasady Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie Użytkownika, który w najkrótszym czasie udzieli
największej liczby poprawnych odpowiedzi na 9 pytań dotyczących reprezentacji Polski w piłce
nożnej i 1 pytanie dotyczące Organizatora.
2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, nie będąca pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora, ani członkiem
rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora.
3. Wzięcie udziału w konkursie wymaga zarejestrowania Profilu Użytkownika, o którym mowa
w części V Regulaminu świadczenia usług.
4. Przystąpienie do rozwiązywania Quizu wymaga wcześniejszego zalogowania do Profilu
Użytkownika.
5. Zadaniem Uczestnika jest rozwiązanie quizu składającego się z 10 pytań (dalej: „Quiz”).
Rozwiązanie zadania polega na udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania.

6. Odpowiedzi na pytanie udziela się poprzez wybór jednej z trzech propozycji podanych przy
każdym z nich. Tylko jedna z propozycji jest prawidłowa. Dopiero po odpowiedzi na wszystkie
pytania Uczestnik uzyskuje informację co do prawidłowości i czasu w jakim odpowiedział na
pytania.
7. Uczestnik ma możliwość odpowiedzi na kolejne pytanie po udzieleniu odpowiedzi na
poprzednie i kliknięciu przycisku „Dalej”.
8. Czas rozwiązywania Quizu mierzony jest od momentu uruchomienia strony z pierwszym
pytaniem do momentu kliknięcia w przycisk „Dalej” po udzieleniu odpowiedzi na pytanie
ostatnie. Czas rozwiązywania Quizu nie może przekroczyć 5 minut.
9. Każdy Uczestnik ma prawo rozwiązać Quiz tylko raz. Każde rozpoczęcie rozwiązywania
Quizu uważane jest za wykorzystanie jednej szansy, niezależnie od tego, czy Uczestnik udzielił
odpowiedzi na wszystkie pytania.
10. Wzięcie udziału w Konkursie możliwe jest przy użyciu dowolnego komputera
wyposażonego w przeglądarkę internetową obsługującą technologię Java Script oraz
podłączonego do sieci Internet. Ponadto do prawidłowego korzystania ze stron internetowych
Konkursu może być konieczne włączenie lub zainstalowanie oprogramowania pozwalającego na
obsługę technologii Flash, oraz tzw. cookies, w szczególności Java, Adobe Flash Player.
11. Przystępując do rozwiązywania Quizu Uczestnik oświadcza, że:
a) zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz Regulaminu świadczenia usług i akceptuje
oba te regulaminy,
b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
c) wyraża zgodę na opublikowanie adresu poczty elektronicznej podanego w trakcie rejestracji
Profilu Użytkownika na stronie Portalu poświęconej Konkursowi,
d) wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Organizatora w związku z
przeprowadzeniem Konkursu.
12. Wynik ustalany jest dla każdego Quizu, w którym Uczestnik udzielił odpowiedzi na
wszystkie pytania, poprzez zestawienie liczby poprawnych odpowiedzi z czasem, w jakim
Uczestnik dokonał ich wyboru.
13. Informacja o uczestniku, który uzyskał najlepszy wynik (dalej: Laureat) opublikowana
zostanie na stronie dekadarealty.pl i na profilach fb. W uzasadnionym przypadku Organizator
może przełożyć termin publikacji listy.
14. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu Uczestnika w każdym czasie,
jeżeli uzna, że naruszył on zasady udziału w Konkursie określone w niniejszym regulaminie.
IV. Nagrody
1. 10 laureatów nagrody głównej otrzyma nagrodę rzeczową piłkę i koszulkę polo firmy NIKE.
Kolejnych 20 osób koszulki polo firmy NIKE.

2. Nagrodą rzeczową jest koszulka polo z emblematami reprezentacji Polski i oficjalna piłka
reprezentacji Polski firmy Nike .
3. Wartość żadnej z nagród rzeczowych nie przekracza 760 zł. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68
ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity
Dz. U. z 20 00 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) wartość nagrody jest wolna od podatku dochodowego.
4. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej za pomocą wiadomości przesłanej na
adres poczty elektronicznej, który podali rejestrując Profil Użytkownika, w której otrzymają
instrukcje dotyczące przekazania nagrody.
5. W odpowiedzi na wiadomość Organizatora informującą o wygranej Uczestnik zobowiązany
będzie podać adres korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na jaki ma zostać
wysłana do niego nagroda. Nie ma możliwości przesłania nagrody za granicę.
6. Nagrody zostaną wysłane na adres korespondencyjny podany przez Laureata najpóźniej w
ciągu 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania przez Organizatora od Uczestnika Konkursu.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania
lub zaniechania Poczty Polskiej, w szczególności Organizator nie ma wpływu na ostateczną datę
dostarczenia nagrody przez Pocztę Polską.
7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość
pieniężną.
8. Brak odpowiedzi na informację Organizatora sygnalizującą wygraną w konkursie w ciągu 7
dni roboczych od przesłania takiej informacji lub podanie adresu korespondencyjnego poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej lub nieodebranie przesyłki pocztowej w czasie dłuższym niż
30 dni oznacza zrzeczenie się przez Laureata prawa do nagrody.
V. Postanowienia końcowe
1. Spory odnoszące się do i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora.
Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu i rozpoczęcie rozwiązywania Quizu, Uczestnik
wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Organizatora
dla celów przeprowadzenia Konkursu i poinformowania go o jego wynikach. Uczestnikowi
przysługuje prawo wglądu do tych danych i ich poprawienia.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach
wzajemnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27).
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w działaniu
systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przy przeprowadzeniu Konkursu.
Nieprawidłowości te nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony osób biorących udział
w Konkursie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany
wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej Portalu Organizatora.
6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych

Portalu Organizatora.
7. Do wszelkich spraw związanych z Konkursem i niniejszym regulaminem stosuje się przepisy
prawa polskiego.
8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu,
Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.

