
Słupsk, dnia 11.01.2017 r. 
 
Regulamin Konkursu:  „KONKURS WALENTYNKOWY” 
 
§ 1. Postanowienia ogólne 
1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Konkurs Walentynkowy” (dalej „Konkurs”). 
2. Organizatorem Konkursu jest Nord Express Sp. z o.o., z siedzibą w Wytownie 1a (76-270 
Ustka), wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000212998, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 444000,00 zł, zwany dalej 
„Organizatorem”. 
3. Konkurs finansowany jest ze środków własnych Organizatora. 
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą 
przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 
09, poz. 1540,). 
5. Konkurs trwa od 20 stycznia 2017 r. do 03 lutego 2017 r. 
6. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
§ 2. Zasady Konkursu 
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która zakupi 
bilet miesięczny w Nord Express sp. z o.o. na miesiąc luty 2017 r. lub bilet okresowy 30-
dniowy ważny od miesiąca lutego 2017 r. 
2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączone są osoby, które zakupią bilet 14-dniowy. 
3. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności 
do czynności prawnych, osoby niepełnoletnie (ale powyżej 13 lat) uczestniczą w Konkursie 
za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich 
imieniu. 
4. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora, w tym pracownicy 
tymczasowi lub zleceniobiorcy Organizatora, oraz inne podmioty współpracujące z 
Organizatorem przy organizacji niniejszego Konkursu. 
5. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest stworzenie hasła walentynkowego, wypełnienie 
kuponu konkursowego i wrzucenie go do skrzynki konkursowej w Biurze Obsługi Klienta w 
Słupsku (ul. Kołłątaja 32). 
6. Kupon konkursowy można pobrać w Biurze Obsługi Klienta w Słupsku (ul. Kołłątaja 32) 
lub u konduktorki w autobusach Nord Express. Warunkiem wydania kuponu jest okazanie 
zakupionego w Nord Express sp. z o.o. biletu miesięcznego na miesiąc luty 2017 r. lub biletu 
okresowego 30-dniowego ważnego od miesiąca lutego 2017 r. 
7. Kupony wypełnione nieczytelnie, błędnie, bez hasła lub z brakującymi danymi zostaną 
odrzucone i nie wezmą udziału w konkursie. 
8. Dostarczając kupon konkursowy, Uczestnik potwierdza, że jest właścicielem praw 
autorskich do wypisanego na kuponie hasła. 
9. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez Uczestników praw autorskich osób 
trzecich. 
10. W przypadku zgłoszenia roszczenia osoby trzeciej uprawnionej z tytułu praw autorskich 
lub pochodnych do treści zgłoszonych przez uczestników organizator zastrzega sobie prawo 
usunięcia zgłoszenia uczestnika w Konkursie, ewentualnie unieważnienia wyniku danego 
uczestnika i wystąpienia z żądaniem o zwrot nagrody oraz żądaniem zwrotu wszelkich 
uzasadnionych kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem przez 
uczestnika praw osoby trzeciej. 
11. Uczestnik może wypełnić jeden kupon konkursowy. 
 
§ 3. Nagrody 
1. Nagrodami w Konkursie jest 20 biletów wstępu na „Walentynkową Galę Disco Polo”, która 
odbędzie się 10.02.2017 r. w Słupsku w Hali Gryfia, początek gali godzina 19:30. 



2. Komisja Konkursowa wyłoni 20 najciekawszych haseł i nagrodzi każdego z autorów  
nagrodą w postaci 1 ww. biletu wstępu. 
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych od nagrody rzeczowej zostanie pobrany i 
zapłacony przez Organizatora w wysokości stanowiącej 10% ich łącznej wartości zgodnie z 
przepisami ustawy o podatku dochodowym. 
 
§ 4. Wyniki konkursu 
1. Decyzję o nagrodzeniu zgłoszenia Uczestnika podejmuje Komisja Konkursowa powołana 
przez Organizatora na czas trwania Konkursu, w składzie: Katarzyna Krasińska-Żółć, Anna 
Siwiak, Aleksandra Laskowska, Marzena Hołowienko.  
2. Komisja nagradza 20 osób z najciekawszymi hasłami walentynkowymi. 
3. Konkurs trwa do 03.02.2017 r. i do tego dnia można wrzucać do skrzynki konkursowej 
wypełnione kupony. 
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 06.02.2017 r. poprzez umieszczenie listy 
zwycięzców na stronie internetowej www.nordexpress.pl. 
5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, oraz 
nadesłanej odpowiedzi na stronie internetowej: www.nordexpress.pl 
6. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie odbierze nagrody do 09.02.2017 dnia prawo 
do nagrody wygaśnie. 
7. Podanie przez Zwycięzcę Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, 
nazwiska, numeru zakupionego biletu) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania nagrody 
i wygaśnięcie prawa do nagrody. 
8. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe 
prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika z zastrzeżeniem par. 2 ust. 4, 5. na 
następujących polach eksploatacji: 
a) wykorzystania na stronie internetowej Organizatora 
b) kanałach social media należących do Organizatora 
c) w materiałach reklamowych Organizatora 
9. Decyzje Komisji są ostateczne. 
10. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami telefonicznie na numer podany przez 
Uczestnika na kuponie konkursowym i uzgodni termin odbioru nagrody. 
11. Nagrodzony uczestnik nie może wymienić nagród rzeczowych na równowartość w 
gotówce, ani zamieniać ich na inne nagrody. 
12. W przypadku niewydania wszystkich nagród, w szczególności z powodu wpłynięcia 
mniejszej liczby zgłoszeń, rezygnacji uczestnika z przyjęcia nagrody albo niemożliwości 
skontaktowania się z uczestnikiem, niewydane nagrody pozostaną do dyspozycji 
Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji, co do sposobu 
wykorzystania niewydanych nagród. 
 
§ 5. Dane osobowe 
1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych. Administratorem zbioru danych jest Organizator. 
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez 
Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. 
Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich 
poprawienia, zmiany lub usunięcia. 
3. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma 
prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia. 
4. Biorąc udział w Konkursie uczestnik zgadza się na przetwarzanie przez Organizatora jego 
danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). 
5. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest – w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, 
poz. 926, z późn. zm.) – Organizator. 
 



§ 6. Reklamacje 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być składane 
od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia 28 lutego 2017 r. 
2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na adres 
Organizatora, z dopiskiem „Konkurs Walentynkowy”. 
3. Reklamacja powinna zawierać: 
a) imię, nazwisko i dokładny adres osoby reklamującej, adres e-mail i nr telefonu 
b) dokładny opis i powód reklamacji. 
4. Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w ust. 2 formie oraz 
niespełniające wymagań określonych w ust. 3 powyżej nie podlegają rozpoznaniu. 
5. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi osobę reklamująca o decyzji w terminie 10 
dni od dnia jej otrzymania. 
6. Osoba reklamująca zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora listem poleconym na 
adres podany w reklamacji. 
 
§ 7. Odpowiedzialność Organizatora 
1. Organizator jako płatnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z tytułu 
podatku dochodowego od osób fizycznych, które powstały ze względu na prowadzenie 
Konkursu. 
 
§ 8. Regulamin 
1. Treść regulaminu Konkursu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie 
internetowej – pod adresem www.nordexpress.pl. 
2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Konkursu 
mają charakter jedynie informacyjny. W razie jakichkolwiek rozbieżności, decydujące 
znaczenie ma treść Regulaminu. 
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie 
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz okresu 
obowiązywania Konkursu bez uszczuplenia praw nabytych przez klientów przed dniem 
dokonania zmiany. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od dnia jego opublikowania 
na stronie internetowej Organizatora. 
 
§ 9. Podatek od wygranych 
Nagrody konkursowe zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.). 
 
§ 10. Rozstrzyganie sporów 
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą 
rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. Skierowanie przez 
Uczestnika sprawy na drogę sądową jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury 
reklamacyjnej, o której mowa w § 10 Regulaminu. 


