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REGULAMIN KONKURSU WALENTYNKOWEGO  

„Wyrazy miłości”  

 

Uczestnicy: Abonenci Vectry S.A. z siedzibą w Gdyni oraz ich małżonkowie i domownicy. 

Organizator: Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni 

Fundator Nagród: Fundatorem wszystkich  nagród  w  Konkursie   jest Organizator.  
 
Czas trwania: 

➢ 11.02.2019 – 16.02.2019 - trwanie konkursu  

➢ 22.02.2019 – wyłonienie zwycięzców 

➢ 25.02.2019 – poinformowanie laureatów o zwycięstwie 

Nagrody : 

Każdy uczestnik, który weźmie udział w konkursie otrzyma drogą mailową voucher uprawniający do obejrzenia 

jednego wybranego przez siebie filmu z bogatej oferty Vectra VOD 

Pierwsza nagroda – 3 równorzędne nagrody w postaci vouchera o wartości 250 zł brutto (słownie: dwieście 
pięćdziesiąt złotych) na kolację  dla dwóch osób w restauracji wybranej przez Organizatora znajdującej się w 
miejscowości, z której będą wyłonieni zwycięzcy oraz nagroda pieniężna w wysokości 28,00 zł (słownie: 
dwadzieścia osiem złotych). Łącznie wartość pierwszej nagrody wraz z nagrodą pieniężną wynosi 278,00 zł 
(słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem złotych) .  
Druga Nagroda – 5 zastawów gadżetów od firmy Vectra każdy o wartości 80 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt 

złotych) oraz nagroda pieniężna w wysokości 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych). Łączna wartość drugiej nagrody 

wraz z nagrodą pieniężną wynosi 89,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych)  

Nagrody w konkursie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Nagrody są 

nieprzenoszalne, ich przekazanie nie może zostać odroczone w czasie i nie podlegają wymianie (w tym na 

gotówkę). 

Zasięg terytorialny: terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a Nagrody mogą zostać wysłane jedynie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 1 Przebieg konkursu 

1. W okresie od 11  do 16 lutego 2019 włącznie uczestnicy konkursu winni przyjść do wybranego Vectra Biura 

Obsługi Klienta/Salonu Firmowego Organizatora – lista miast, w którym znajduje się punkty objęte 

konkursem znajduje się w załączniku do regulaminu, i wykonać zadanie konkursowe oraz wypełnić 

prawidłowo formularz konkursowy w formie papierowej.   

2. Uczestnicy konkursu otrzymają na kartach pojedyncze słowa, z których  winni ułożyć życzenia 

walentynkowe. Należy użyć minimum 3 z podanych słów. Wyrazy można zastosować  w dowolnej formie 
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gramatycznej. Życzenia powinny zostać wpisane w formularzu konkursowym i przekazane konsultantowi 

Biura Obsługi Klienta/Salonu Firmowego Organizatora.  

3. O zakwalifikowaniu uczestników do konkursu, którzy wykonali zadanie konkursowe, o którym mowa w § 1 

pkt. 2, decyduje dzień dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza konkursowego. Osoby, które 

zgłoszą swój udział w konkursie po terminie wskazanym w § 1 pkt. 1, nie podadzą wymaganych danych 

osobowych lub nie będą uprawnione do udziału w konkursie, nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. 

Organizator konkursu będzie prowadzić ewidencję wpływu odpowiedzi. 

4. Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy spełnili kryteria konkursu wypełniając formularz w  Vectra Biurze 

Obsługi Klienta/Salonie Firmowym Organizatora  (poprawnie wykonali zadania konkursowe oraz wypełnili 

wszystkie dane określone w niniejszym regulaminie) wezmą udział w wyłonieniu zwycięzcy nagród 

ufundowanych przez Fundatora Nagród. Nagrody zostaną przyznane osobom, które spełnią powyższe 

warunki i przedstawią najciekawsze, w ocenie Fundatora Nagród odpowiedzi na zadanie konkursowe, 

określone w § 1 pkt. 2.  

5. Za przekazanie i realizację nagród odpowiada wyłącznie Fundator Nagród. Fundator Nagród poinformuje 

laureatów Konkursu o zwycięstwie oraz przysługujących im nagrodach do dnia                    25 lutego 2019 na 

adres  e –mail podany przez uczestnika w formularzu konkursowym. 

§ 2 Pobór podatku 

1. Wygrane uzyskane w Konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z postanowieniami Ustawy        o podatku 

dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. 

2. Fundator Nagród, jako podmiot wydający nagrody laureatom w Konkursie jest płatnikiem zryczałtowanego 

podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od nagród wygranych          w Konkursie przez 

laureatów. Fundator Nagród będzie prowadził wysyłkę nagród do laureatów Konkursu i pobierze oraz 

odprowadzi należne podatki od nagród. 

3. Organizator w celu umożliwienia Fundatorowi wykonania obowiązków związanych z wydaniem nagród 

(wysyłką nagród) w Konkursie i odprowadzeniem należnych podatków od tych nagród, po wyłonieniu 

laureatów Konkursu, niezwłocznie przekaże Fundatorowi Nagród listy laureatów Konkursu wraz z ich 

danymi umożliwiającymi wydanie (wysłanie) nagród i odprowadzenie należnych podatków od nagród. 

§ 3 Zasady Konkursu 

1. Uczestnicy konkursu powinni wypełniając formularz konkursowy w Vectra biurze Obsługi Klienta/Salonie 

Firmowym Organizatora, prawidłowo wykonać zadanie określone w §1 pkt. 2 regulaminu od dnia 11 lutego 

do dnia 16 lutego 2019 r. włączenie. 

2. Każdy z uczestników konkursu ma możliwość wygrania jednej nagrody niezależnie od ilości wypełnionych 

zgłoszeń. Zgłoszenia, pochodzące z tego samego adresu zamieszkania uczestnika/uczestników, będą 

uprawniały do otrzymania jednej nagrody, bez względu na ilość nadesłanych zgłoszeń. 

3. Szczegóły związane z konkursem umieszczone zostaną: 

➢ w Regulaminie w każdym Biurze Obsługi Klienta/Salonie Firmowym Organizatora 

4. Informacja obejmuje w szczególności: 

➢ zasady konkursu; 

➢ termin przebiegu konkursu; 

➢ informacje o nagrodach; 

➢ informacje o możliwości zapoznania się z Regulaminem konkursu. 

5. Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest podać Organizatorowi będącemu administratorem danych 

osobowych i Fundatorowi dobrowolnie prawdziwe dane osobowe: 

imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail, numer abonenta Vectry oraz 

zamieścić oświadczenie o wyrażeniu zgody uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby konkursu walentynkowego „Wyrazy miłości”. Zwycięzcy nagród dodatkowo będą zobowiązani 

podać dane niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatkowego nagrody,  

w tym numer PESEL. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych (imię, nazwisko                   i 

miasto) w przypadku wyłonienia go jako zwycięzcy Konkursu (otrzymania jednej z nagród przewidzianych 

Konkursem) na stronie www Organizatora przez okres 90 dni.  
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6. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą przez Organizatora i Fundatora Nagród w celu i 

zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu i wysłania nagród. Uczestnik konkursu oświadcza, ze 

zapoznał się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jego danych osobowych na stronie 

internetowej Organizatora.   

 

7. Postępowanie reklamacyjne: 

Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego konkursu powinny być składane Organizatorowi na piśmie 

pod adres: Vectra S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia, w terminie do 14 dni od dnia 16 lutego 2019. 

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz uzasadnienie reklamacji. W przypadku 

przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. Organizator, 

w terminie 14 dni od przesłania reklamacji, rozpatrzy otrzymaną reklamację i pisemnie poinformuje 

zgłaszającego o zajętym stanowisku. Decyzje organizatora podjęte w wyniku rozpatrzenia reklamacji są 

ostateczne i żadna dalsza korespondencja w tej sprawie nie będzie rozpatrywana. Reklamacje złożone po 

terminie nie będą rozpatrywane. Roszczenia z tytułu konkursu przedawniają się w terminie trzech miesięcy 

od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia 

reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

8. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy spółek Grupy Vectra.  

9. Udział uczestnika w konkursie jest dobrowolny i następuje na ryzyko uczestnika. 

10. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odebrania nagród.  

11. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego regulaminu oraz przetwarzanie 

danych osobowych uczestnika Konkursu w zakresie wskazanym w niniejszym regulaminie. 
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Załącznik nr 1  

 

Lista Miast, w których znajdują się  Biura Obsługi Klienta/Salony Firmowe 

 

POS KOD ULICA NR Godz. otwarcia Godz. 
otwarcia 

Bartoszyce 11-200 Poniatowskiego 13a pon.- pt. 9:00-17:00 sob. 
nieczynne 

Bełchatów 97-400 L i M Kaczyńskich 14 pon.- pt. 9:00-17:00 sob. 
nieczynne 

Biała Podlaska 21-500  Zamkowa 14 pon.- pt. 8:00-18:00 sob. 9:00-
13:00 

Białystok 15-073 Starobojarska 27 pon.- pt. 8:00-18:00 sob. 9:00-
13:00 

Bielsko Biała 43-300 Ks. Stojałowskiego 44 pon.- pt. 8:00-18:00 sob. 9:00-
13:00 

Braniewo 14-500 Gdańska 29 pon.- pt. 9:00-17:00 sob. 
nieczynne 

Bydgoszcz 85-703 Kijowska 46 pon.- pt. 8:00-18:00 sob. 9:00-
13:00 

Choszczno 73-200 Grunwaldzka 34D pon.- pt. 8:00-16:00 sob. 
nieczynne 

Czeladź 41-250 Niepodległości 1A pon.- pt. 9:00-17:00 sob. 
nieczynne 

Dęblin 08-530 Warszawska 59A pon.- pt. 9:00-17:00 sob. 
nieczynne 

Elbląg 82-300 Browarna 36 pon.- pt. 8:00-18:00 sob. 9:00-
13:00 

Gdańsk 80-244 Al. Grunwaldzka 99-
101 

pon.- pt. 8:00-18:00 sob. 9:00-
13:00 

Gliwice 44-100 Zwycięstwa 53 pon.- pt. 9:00-17:00 sob. 
nieczynne 

Goleniów 72-100 Szczecińska 11/3 pon.- pt. 9:00-17:00 sob. 
nieczynne 

Katowice 40-164 Ordona 7 pon.- pt. 10.00-
17.00 

sob. 
nieczynne 

Kielce 25-363 Wesoła 51 pon.- pt. 8:00-18:00 sob. 9:00-
13:00 

Kościerzyna 83-400 Staszica 9 pon.- pt. 9:00-17:00 sob. 
nieczynne 

Krosno 38-400 Boh.Westerplatte 16A pon.- pt. 8:00-16:00 sob. 
nieczynne 

Legnica 59-220 Marsa 30 pon.- pt. 8:00-18:00 sob. 9:00-
13:00 

Lębork 84-300 Targowa 50 B-
1 

pon.- pt. 9:00-17:00 sob. 
nieczynne 

Lubin 59-300 Wyszyńskiego 8 pon.- pt. 9:00-17:00 sob. 
nieczynne 

Łask 98-100  Batorego 42 pon.- pt. 9:00-17:00 sob. 
nieczynne 

Łomża 18-400 Dworna 19 pon.- pt. 8:00-18:00 sob. 9:00-
13:00 
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Łowicz 99-400  os. Bratkowice 2 pon.- pt. 9:00-17:00 sob. 
nieczynne 

Mława 06-500 Długa 20 pon.- pt. 9:00-17:00 sob. 
nieczynne 

Nakło 89-100 Dabrowskiego 17-
23 

pon.- pt. 8:00-16:00 sob. 
nieczynne 

Nidzica 13-100 Warszawska 10 pon.- pt. 9:00-17:00 sob. 
nieczynne 

Nowy Sącz 33-300 Konopnickiej 3 pon.- pt. 9:00-17:00 sob. 
nieczynne 

Olsztyn 10-577 Piłsudskiego 54 pon.- pt. 8:00-18:00 sob. 9:00-
13:00 

Opole  45-040 Plac Kopernika 13 pon.- pt. 9:00-17:00 sob. 
nieczynne 

Ostrołęka 07-410 Hallera 13 pon.- pt. 9:00-17:00 sob. 
nieczynne 

Ostrowiec 
Świętokrzyski 

27-406 Os. Ogrody 7 F  pon.- pt. 9:00-17:00 sob. 
nieczynne 

Ostróda 14-100 Herdera 11 pon.- pt. 9:00-17:00 sob. 
nieczynne 

Oświęcim 32-600 3 Maja 8A pon.- pt. 8:00-18:00 sob. 9:00-
13:00 

Piła 64-920 Dąbrowskiego 8 pon.- pt. 8:00-18:00 sob. 9:00-
13:00 

Police 72-010 Piaskowa 101/
6 

pon.- pt. 9:00-17:00 sob. 
nieczynne 

Polkowice 59-100 Górników 4 pon.- pt. 9:00-17:00 sob. 
nieczynne 

Racibórz 47-400 Matejki 2A pon.- pt. 8:00-18:00 sob. 9:00-
13:00 

Radom 26-600  Al. 
Grzecznarowskiego 

2 pon.- pt. 8:00-18:00 sob. 9:00-
13:00 

Radomsko 97-500 Tysiaclecia 10 pon.- pt. 9:00-17:00 sob. 
nieczynne 

Ruda Śląska 41-709 Niedurnego 65 pon.- pt. 8:00-18:00 sob. 9:00-
13:00 

Rybnik 44-200 Chabrowa 19 pon.- pt. 8:00-18:00 sob. 9:00-
13:00 

Rypin 87-500 Dłutka 2 pon.- pt. 8:00-16:00 sob. 
nieczynne 

Rzeszów 35-950 Ofiar Katynia 15 pon.- pt. 8:00-18:00 sob. 9:00-
13:00 

Siedlce 08-110 Piłsudskiego 9 pon.- pt. 8:00-18:00 sob. 9:00-
13:00 

Sieradz 98-200  Wincentego Wnuka 6 pon.- pt. 8:00-18:00 sob. 9:00-
13:00 

Sierpc 09-200 Piastowska 28 pon.- pt. 8:00-16:00 sob. 
nieczynne 

Skarżysko-Kamienna 26-110  Piłsudskiego 19/6 pon.- pt. 9:00-17:00 sob. 
nieczynne 

Skierniewice 96-100 Norwida 4 pon.- pt. 8:00-18:00 sob. 9:00-
13:00 

Słubice 69-100 Piłsudskiego 13 pon.- pt. 8:00-16:00 sob. 
nieczynne 
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Słupsk 76-200 Szczecińska 68 pon.- pt. 8:00-18:00 sob. 9:00-
13:00 

Sochaczew 96-500 Grabskiego 8 pon.- pt. 9:00-17:00 sob. 
nieczynne 

Starachowice 27-200  Na Szlakowisku 8 pon.- pt. 9:00-17:00 sob. 
nieczynne 

Stargard 73-110 Os Zachód A7 pon.- pt. 8:00-18:00 sob. 9:00-
13:00 

Suwałki 16-400 Utrata 2A pon.- pt. 8:00-18:00 sob. 9:00-
13:00 

Szczecin 71-520 Niemcewicza 26 pon.- pt. 8:00-16:00 sob. 
nieczynne 

Szczecinek 78-400 Jagiełły 56 D pon.- pt. 8:00-16:00 sob. 
nieczynne 

Świdwin  78-300 Słowiańska 9 pon.- pt. 8:00-16:00 sob. 
nieczynne 

Świebodzin 66-200 Os.Łużyckie 39A pon.- pt. 8:00-16:00 sob. 
nieczynne 

Świecie 86-105 Wyszyńskiego 15 pon.- pt. 8:00-16:00 sob. 
nieczynne 

Świętochłowice 41-600 Katowicka 28 pon.- pt. 8:00-18:00 sob. 9:00-
13:00 

Świnoujście 72-600 Kościuszki 9 pon.- pt. 8:00-16:00 sob. 
nieczynne 

Tarnowskie Góry 42-600 Opolska 1 pon.- pt. 8:00-18:00 sob. 9:00-
13:00 

Tczew 83-110 Żwirki 50 pon.- pt. 9:00-17:00 sob. 
nieczynne 

Tychy 43-100 Dąbrowskiego 95 pon.- pt. 9:00-17:00 sob. 
nieczynne 

WAŁBRZYCH 58-316 Kasztelańska 1 pon.- pt. 8:00-18:00 sob. 9:00-
13:00 

Warszawa 00-803 Al. Jerozolimskie 56C pon.- pt. 9:00-19:00 sob. 10:00-
14:00 

Wejherowo 84-200 Wałowa 1a pon.- pt. 9:00-17:00 sob. 
nieczynne 

Wrocław 50-082 Piotra Skargi 3 pon.- pt. 8:00-18:00 sob. 9:00-
13:00 

Zabrze 41-800 Wolności 261B pon.- pt. 8:00-18:00 sob. 9:00-
13:00 

Żory 44-240 Męczeników 
Oświęcimskich 

40a/
1 

pon.- pt. 9:00-17:00 sob. 
nieczynne 

 


