REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ:
„Smartfon za pożyczkę”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą „Smartfon za pożyczkę” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Lime – Kredyt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - przy ulicy Św.
Filipa 23/6, 31-150 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000557478, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, NIP: 6783154750, REGON: 361575650,
kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 złotych (zwany dalej jako „Organizator”).
3. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terenie
Polski, biorąca pożyczkę w Lime Kredyt Sp. z o.o. (zwana dalej „Uczestnikiem”).
4. Konkurs rozpoczyna się dnia 1.02.2018 roku i trwa do dnia 31.03.2018 roku.
5. Organizator jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922), w odniesieniu do
danych osobowych Uczestników Konkursu zgromadzonych w związku z jego realizacją (dalej
jako „Dane Osobowe”). Organizator przetwarza Dane Osobowe na potrzeby obsługi Konkursu.
Dane Osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach przedmiotowo związanych z
przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności na potrzeby obsługi zgłoszeń Uczestników,
wyłonienia zwycięzców i wydania im nagród oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
Podanie danych osobowych oraz udzielenie przez Uczestnika zgody na ich przetwarzanie przez
Organizatora w celach związanych z realizacją Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne dla
wzięcia udziału w Konkursie. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści
swoich danych oraz do ich poprawiania.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich
najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo,
małżonków oraz dzieci.
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WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§2
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy:
a) W terminie od dnia 1.02.2018 roku do dnia 28.02.2018 roku wziąć pożyczkę w Lime –
Kredyt Sp. z o.o. .
b) Spłacić pożyczkę w terminie do dnia 31.03.2018 roku.
c) Po spłaceniu pożyczki w określonym w pkt. 2. terminie, wysłać zgłoszenie na adres email konkurs@lime-kredyt.pl z dokończonym zdaniem: „Pożyczka w Lime – Kredyt to
świetne rozwiązanie, gdy…” .
Zgłoszenie z dokończonym zdaniem należy wysłać najpóźniej do dnia 31.03.2018 roku.
Całe zdanie powinno liczyć maksymalnie 300 znaków ze spacjami.
2. W zgłoszeniu należy podać następujące dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres (ulica i
numer domu, kod pocztowy i miejscowość), numer telefonu.
3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko 1 raz.
4. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków wymienionych w
§ 2 niniejszego Regulaminu.

NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
§3
1. W Konkursie przewidziane zostały dwa rodzaje nagród:
Nagroda I stopnia (główna): nowy smartfon Huawei P8 Lite;
Nagrody II stopnia: 5 kart podarunkowych o wartości 100 zł każda do zrealizowania w sieci
sklepów Biedronka.
2. Wszystkie prawidłowe zgłoszenia konkursowe dokonane do dnia 31.03.2018 roku będą
rywalizować o Nagrody.
3. Najlepsze z rozwiązań zadania konkursowego otrzyma Nagrodę Główną wskazaną w pkt. 1
niniejszego paragrafu.
4. Kolejne 5 zgłoszeń w kolejności wyboru (według oceny kreatywności wykonania zadania
ocenianego przez Organizatora) otrzyma nagrody II stopnia.
5. Wyboru najlepszych rozwiązań zadań konkursowych dokonywać będzie Organizator.
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6. W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Organizator będzie
stosował następujące kryteria (do wyboru przez Organizatora):
a) oryginalność wykonania zadania,
b) pomysłowość i kreatywność,
c) słownictwo i stylistykę.
7. Do zadań Organizatora należy:
a) zapewnienie uczestnictwa w konkursie wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
b) rozstrzygnięcie konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz
zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
c) podpisanie listy osób – laureatów konkursu, które otrzymały prawo do nagrody,
d) prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
8. Weryfikacja prawa do nagrody będzie prowadzona w następujący sposób:
a) W ciągu 10 dni od daty zakończenia Konkursu, Organizator zadzwoni do zwycięzcy lub
wyśle wiadomość SMS na numer, podany w zgłoszeniu.
b) Uczestnik w rozmowie telefonicznej lub SMS-ie zostanie powiadomiony o wyniku
Konkursu i poproszony o potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie oraz podanie swoich
danych osobowych koniecznych do wydania nagrody.
c) W przypadku kontaktu telefonicznego Organizator podejmie trzy próby połączenia
telefonicznego z Uczestnikiem. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem
rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się
poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np.
przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
d) W przypadku, gdy Uczestnik mający otrzymać nagrodę nie spełni warunków
określonych w pkt. 8 ppkt. B) i c) wówczas nastąpi weryfikacja prawa do nagrody
Uczestnika będącego kolejnym na liście. Uczestnik ten zostanie powiadomiony o
ewentualnej wygranej za pomocą SMS lub telefonicznie w ciągu 3 dni liczonych
odpierwszego dnia, w którym nie powiodła się ostatnia – trzecia próba połączenia z
poprzednio weryfikowanym Uczestnikiem.
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e) Weryfikacja Uczestników rezerwowych będzie przebiegała z procedurą określoną w
powyższych punktach do czasu przyznania prawa do nagrody lub zakończenia listy
rezerwowej.
f) Uczestnik traci prawo do nagrody, gdy:
▪

nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu,
lub

▪

odmówi podania swoich danych koniecznych do wydania nagrody.

9. Organizator sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu.

WYDANIE NAGRÓD
§4
1. Nagrody zostaną przekazane wysyłką kurierską najpóźniej do dnia 31.05.2018 roku.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
§5
1. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie
mailowej na adres konkurs@lime-kredyt.pl. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko,
dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
2. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia jej
otrzymania.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem
będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6
1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem
do Konkursu.
2. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.
3. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora - www.limekredyt.pl.
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4. Wszystkie nagrody rzeczowe przewidziane w niniejszym Konkursie nie podlegają wymianie
przez Organizatora na inne nagrody ani ekwiwalent pieniężny.
5. Z chwilą przyznania prawa do nagrody, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej,
nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na korzystanie z przesłanych rozwiązań
zadań konkursowych (ułożone zdanie / hasło), na następujących polach eksploatacji:
utrwalania projektów na wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, dyskietce, CD,
na kliszy fotograficznej, zwielokrotnienia dowolną techniką, wprowadzenia do pamięci
komputera, używania projektów w obrocie gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w
świetle prawa formach. Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że przysługują mu
wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich dostarczonych zdań / haseł. W
przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z hasłami
przekazanymi Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich
powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób
trzecich.
6. Nagrody przedstawione na wizerunkach umieszczonych w materiałach reklamowych mogą
różnić się od nagród wydanych w Konkursie.
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