
REGULAMIN KONKURSU Z PAKIETEM BE ACTIVE W VECTRA VOD 

„Bądź fajterką z Vectra VOD” 

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

Organizator oraz Fundator Nagród: Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni 

Czas trwania: 

➢  5 – 22 kwiecień 2019 r. – czas trwania konkursu  

➢ 25 kwietnia  2019 r. – wyłonienie zwycięzców 

Nagrody: 

Pierwsza nagroda – pakiet w skład którego wchodzą: plan diety Be Diet (pakiet na dwa miesiące), 
książka „Zdrowe koktajle” oraz książka „Uniwersalny trening personalny” wraz z autografem Ewy 
Chodakowskiej o łącznej wartości 177,90 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt siedem złotych 90/100)  
Druga Nagroda – pakiet w skład którego wchodzą: plan diety Be Diet (pakiet na dwa miesiące), książka 
„Zdrowe koktajle” oraz książka „Uniwersalny trening personalny” wraz z autografem Ewy 
Chodakowskiej o łącznej wartości 177,90 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt siedem złotych 90/100)  
Trzecia nagroda - pakiet w skład którego wchodzą: plan diety Be Diet (pakiet na dwa miesiące), książka 
„Zdrowe koktajle” oraz książka „Uniwersalny trening personalny” wraz z autografem Ewy 
Chodakowskiej o łącznej wartości 177,90 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt siedem złotych 90/100)  
Czwarta nagroda - pakiet w skład którego wchodzą: plan diety Be Diet (pakiet na dwa miesiące)                            
i książka „Uniwersalny trening personalny” wraz z autografem Ewy Chodakowskiej o łącznej wartości 
138,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści osiem złotych) 
Piąta nagroda - pakiet w skład którego wchodzą: plan diety Be Diet (pakiet na dwa miesiące) i książka 
„Uniwersalny trening personalny” wraz z autografem Ewy Chodakowskiej o łącznej wartości 138,00 zł 
brutto (słownie: sto trzydzieści osiem złotych)  
 

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

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 1 Przebieg konkursu 

1. W okresie od 5 – 22 kwietnia 2019 r. włącznie uczestnicy konkursu winni wysłać odpowiedzi na 

zadania konkursowe, wypełniając prawidłowo formularz konkursowy zamieszczony na stronie 

www.vectra.pl. 

2. Uczestnicy konkursu winni wysłać w formularzu konkursowym, o którym mowa powyżej, 

odpowiedź  na następujące pytania:  

1. Podaj dwa nazwiska trenerów prowadzących treningi w pakiecie Be Active w Vectra VOD 
a/ …………………………………. 
b/ ………………………………… 

2. Napisz dlaczego właśnie Ty powinnaś /powinieneś wygrać dietę Be Diet? (max 1000 znaków). 
3. O zakwalifikowaniu uczestników do konkursu, którzy nadesłali prawidłowe odpowiedzi na pytania 

wskazane w § 1 pkt. 2, decyduje dzień zgłoszenia poprzez dostarczenie prawidłowo wypełnionego 

formularza konkursowego wypełnionego na stronie www.vectra.pl. 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 

zamieszczony na stronie www.vectra.pl (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 pytania, w kolejności przyznanych im miejsc.  

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

poinformuje laureatów Konkursu o zwycięstwie oraz przysługujących im nagrodach do dnia                    

26 kwietnia 2019 r. wysyłając wiadomość na adres  e –mail podany przez uczestnika w formularzu 

konkursowym zawierającą instrukcję odebrania planu diety Be Diet.  

§ 3 Zasady Konkursu 

1. Uczestnicy konkursu powinni wypełniając formularz konkursowy na stronie www.vectra.pl 

prawidłowo wykonać zadanie określone w §1 pkt. 2 regulaminu od dnia 5 do 22 kwietnia 2019 r. 

włącznie. 

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

wysłanych 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: 

➢ na stronie internetowej Vectra; 

➢ na kanałach planszowych Vectra; 

➢ w Regulaminie w każdym Biurze Obsługi Klienta Vectra S.A. 

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 podaje 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 „Konkurs z Pakietem Be active w Vectra VOD”. 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.  

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 

25.04.2019 r. 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 oraz 

Fundatora Nagród.  

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

10. Organizator konkursu oraz Fundator Nagród nie ponoszą 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. 


