Regulamin konkursu
„Mistrzowski konkurs”

§ 1.Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1. „Konkurs” – konkurs „Mistrzowski konkurs” prowadzony na zasadach określonych
niniejszym Regulaminem.
2. „Organizator” – Midway Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000327459, NIP 701-056-15-60, REGON 364027534.
3. „Fundator” - Midway Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000327459, NIP 701-056-15-60, REGON 364027534.
4. „Uczestnik” – zarejestrowany użytkownik portalu www.sms365.pl, posiadający aktywną
pożyczkę gotówkową lub pożyczkę refinansowaną uzyskaną w okresie trwania konkursu,
będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która
zgłasza swój udział w Konkursie.
5. „Komisja” – Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora.
6. „Pożyczkodawcy”: CAPITAL SYSTEM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie (00-989) przy ul. Nowogrodzka 50/515, NIP: 5213720933, REGON:
363650120, KRS: 598912, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego
oraz
MAESTRA
GROUP
spółką
z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-236) przy ul. Świętojerska 5/7
lok. 303, NIP: 5213720703, REGON: 363640847, KRS: 0000598970, Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
7. „Panel Klienta” – wydzielone miejsce na portalu www.sms365.pl dla zarejestrowanych i
zalogowanych Klientów.
8. „Zwycięzca” – Uczestnik wskazany przez Komisje, który udzielił odpowiedzi na pytanie
konkursowe zgodnie z Zasadami konkursu.
§ 2. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony
internetowej www.sms365.pl.
3. Konkurs rozpoczyna się 19 czerwca 2018 r., a kończy 15 lipca 2018 r. o godz. 23:59.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być zarejestrowany użytkownik portalu www.sms365.pl,
posiadający aktywną pożyczkę gotówkową lub pożyczkę refinansowaną aktywną w okresie
trwania konkursu udzieloną przez jednego z Pożyczkodawców, pozostającą w terminowym
okresie spłaty, będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo polskie, miejsce
stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do
czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej.
2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy
Organizatora, Fundatora, Pożyczkodawców, podmioty współpracujące z Organizatorem i/lub
Pożyczkodawcami, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej
rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w
stosunku przysposobienia.
3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
§ 4. Zasady Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie zarejestrowani użytkownicy portalu
www.sms365.pl, posiadający aktywne konto, którzy posiadają pożyczkę gotówkową lub
pożyczkę refinansowaną w okresie trwania konkursu udzieloną przez jednego z
Pożyczkodawców, pozostającą w terminowym okresie spłaty.
2. Wzięcie udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego.
3. Wykonanie zadania konkursowego polega na wykonaniu dwóch zadań konkursowych:



Przygotowaniu przyśpiewki, wierszyka, tekstu piosenki lub hasła dopingującego
Reprezentacje Polski na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej 2018
Odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego właśnie Ty, uważasz siebie za najlepszego
Kibica w naszym kraju?”

4. Odpowiedź na pytanie konkursowe należy wysłać elektronicznie na adres e-mail:
ms2018@sms365.pl
5. Odpowiedź, która łamie prawa autorskie, została napisana sprzecznie z prawem, poprzez
złamanie norm społecznych i obyczajowych lub niezgodny z założeniami Konkursu i zadań
nie będą brane pod uwagę, tj. nie będą przedmiotem oceny Komisji.
6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że dane osobowe, którymi posługuje się na portalu
www.sms365.pl należą do niego i są zgodne z prawdą. W przypadku gdyby wzięcie udziału w
Konkursie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa majątkowe i osobiste,
dobra osobiste lub majątkowe, Uczestnik zobowiąże się do zaspokojenia wszelkich roszczeń
zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, z wyjątkiem
obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze
wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

7. Organizatorowi przysługuje prawo do zamieszczenia odpowiedzi Zwycięzców na portalu
www.sms365.pl.
§ 5. Nagrody
1. Nagrody w Konkursie (dalej „Nagrody”) stanowią:
 I miejsce: Oryginalny komplet stroju Reprezentacji Polski w piłce nożnej.
 II miejsce: Oryginalna koszulka Reprezentacji Polski w piłce nożnej.
 III miejsce: Gra „Monopoly: Łączy nas piłka!”
 IV-V miejsce: Oryginalna replika piłki Adidas Telstar World Cup 2018.
 VI miejsce: Komplet gadżetów prawdziwego kibica Reprezentacji Polski, składający
się z breloczka (produkt licencjonowany przez PZPN), bidonu (produkt
licencjonowany przez PZPN) oraz szalika „Łączy nas piłka” (produkt licencjonowany
przez PZPN).
2. W konkursie nagrodzonych zostanie 6 osób. Jednej osobie przysługuje jedna Nagroda.
3. Zwycięzcy otrzymają Nagrodę drogą pocztową, bądź za pomocą firmy kurierskiej na
wskazany przez siebie adres doręczenia.
4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent
pieniężny.
5. Fundator przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości każdej
nagrody. Od łącznej wartości nagród Fundator potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej
wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, 3
stosownie do w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia
26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zmianami) i odprowadzi
do właściwego urzędu skarbowego.
6. W przypadku podania przez Uczestnika błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych
danych, niezbędnych do wydania Nagrody, forma przekazania Nagrody pozostaje w
dyspozycji Fundatora.
§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Do dnia 20 lipca 2018 roku Komisja wskaże wśród Uczestników, 6 zwycięzców
(„Zwycięzca”).
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem portalu
www.sms365.pl.
3. Organizator, poprzez informacje zamieszczoną na portalu www.sms365.pl poprosi
Zwycięzców o kontakt (telefonicznie pod numerem 22 100 58 00 lub e-mailowo na adres
marketing@sms365.pl) w celu ustalenia warunków związanych z przekazaniem Nagrody.
4. Organizator, w przypadku Zwycięzców, którzy zajęli I oraz II miejsce, dodatkowo poprosi o
przekazanie informacji na temat rozmiaru przewidzianych nagród.
5. Organizator, we własnym zakresie spróbuje skontaktować ze Zwycięzcami za pomocą
dostępnych form komunikacji.
6. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą Konkursu do 27 lipca 2018 roku, Zwycięzca traci
prawo do nagrody, która przepada na rzecz Organizatora.

§ 7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Midway
Invest Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa z dopiskiem "Reklamacja –
Mistrzowski Konkurs".
2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do
korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji. W
przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania
Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania.
Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia
zgłoszenia bez rozpoznania.
3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie
elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez
Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§ 8. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą
przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik
Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne,
aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu
przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe
mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących
przepisów prawa.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres
danych: • imię i nazwisko, • adres e-mail, • numer telefonu.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Regulamin będzie dostępny na stronie www pod adresem: https://sms365.pl/konkurs-ms2018
2. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne Rzeczpospolitej Polskiej właściwe
dla miejsca siedziby Organizatora.

