Regulamin konkursu sms serwisu TwojeInnowacje.pl
„Wyślij sms i wygraj 10 lekcji języka angielskiego w Trójmieście!”
§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem konkursu „Wyślij sms i wygraj 10 lekcji języka angielskiego w Trójmieście!” jest
serwis TwojeInnowacje.pl, którego wydawcą jest Alexandrite Group z siedzibą w Krakowie przy ulicy
Wallek-Walewskiego 8/1, posiadającego numer NIP 564-147-76-26 zwanym dalej („Organizatorem”).
2. Konkurs „Wyślij sms i wygraj 10 lekcji języka angielskiego w Trójmieście!” („Konkurs”) jest
organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs organizowany jest w od dnia 1.06 - 31.12.2011 r.
4. Konkurs jest organizowany dla użytkowników serwisu TwojeInnowacje.pl, którzy wysłali SMS
zgłoszeniowy.
5. Regulamin Konkursu „Wyślij sms i wygraj 10 lekcji języka angielskiego w Trójmieście!”
(„Regulamin”) stanowi podstawę
organizowania Konkursu, określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
6. Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej www.twojeinnowacje.pl.

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba
fizyczna lub prawna, dokonująca zgłoszenia, zgodnie z §3 ust. 2 Regulaminu. Osoby niepełnoletnie
oraz inne osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie
wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w
Konkursie.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej
rodziny. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora na
podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy
cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Za członka
najbliższej rodziny pracownika Organizatora uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wysłanie SMSa zgłoszeniowego. Uczestnik może
wysłać dowolną ilość zgłoszeń sms.
4. Wysłanie SMSa jest równoznaczne z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu i akceptacją
przez niego Regulaminu w całości, zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz potwierdzeniem, iż
spełnia warunki udziału w Konkursie.
5. Wysyłając SMSa zgłoszeniowego Uczestnicy, będący osobami fizycznymi, wyrażają zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997) w bazie danych osobowych klientów Organizatora
dla celów niniejszego Konkursu, a także dla celów marketingowych oraz na otrzymywanie informacji
handlowych na numer telefonu, z którego wysłany został SMS zgłoszeniowy, zaś w przypadku
wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie – na opublikowanie swego imienia, nazwiska lub nazwy
(firmy), miejscowości na liście Zwycięzców.
6. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników jest Organizator.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania i
żądania ich usunięcia.
8. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do
żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
§ 3 Przebieg Konkursu
1. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 01.06-31.12.2011 r.
2. Konkurs polega na wysłaniu SMSa zgłoszeniowego.
3. W czasie trwania Konkursu, każdy z Uczestników może wygrać tylko jedną nagrodę.
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§ 4 Wyłonienie Zwycięzców i przyznanie nagród
1. W Konkursie zostanie co miesiąc wyłonionych 26 (dwudziestu sześciu) Zwycięzców.
2. Zwycięzców wyłania się na podstawie zapisów z systemów informatycznych Organizatora lub
podmiotów współpracujących w ramach obsługi technicznej Konkursu.
3. Wyłonienie Zwycięzców nastąpi spośród osób, które przesłały prawidłowe zgłoszenie SMS,
wyłoniona zostanie osoba, do której zadzwoni Organizator Konkursu i zada jej pytanie wiedzowe.
Prawidłowa odpowiedź jest warunkiem otrzymania nagrody. Pierwsza udzielona odpowiedź jest
wiążąca. Zwycięzca zobowiązany jest także do przekazania danych (imię, nazwisko, adres
zamieszkania oraz adres e-mail) w celu udostępnia nagrody.
4. Próba uzyskania połączenia z Uczestnikiem podejmowana jest nie więcej niż dwukrotnie, przy czym
za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale
braku odpowiedzi ze strony Uczestnika i czterech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku braku
któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów lub zgłoszenia poczty głosowej ponawia się
jednokrotnie próbę połączenia. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba
ponownego połączenia podejmowana jest jednokrotnie według opisanej procedury.
5. Jeżeli pomimo podjęcia próby zrealizowania połączenia telefonicznego, połączenia z Uczestnikiem
Konkursu nie uda się uzyskać lub wprawdzie połączenie będzie realizowane, ale osoba nie potwierdzi
udziału w Konkursie – kwalifikacja Uczestnika jest anulowana.
6. W razie nie udzielenia przez wyłonionego Uczestnika poprawnej odpowiedzi lub anulowania
kwalifikacji Uczestnika połączenie telefoniczne będzie nawiązywane z kolejnym wyłonionym
Uczestnikiem zgodnie z ustępami niniejszego paragrafu aż do wyłonienia wszystkich Zwycięzców
Głównych Konkursu.
7. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu nastąpi w terminie do 14 dni roboczych, od ostatniego dnia
poprzedniego miesiąca.
8. Dla Zwycięzców Konkursu przewidziane zostały następujące nagrody:
- 156 kuponów na 10 lekcji języka angielskiego Metodą Direct English, gdzie wartość 1 kuponu to 160
zł brutto, ufundowanych przez Akademię Językową z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 23/2.
Zwycięzca może zrealizować kupon umożliwiający realizację wygranego świadczenia w siedzibie
Sponsora nagrody lub innych wskazanych przez niego oddziałach firmy. Wygrana nie zobowiązuje
Zwycięzcy do odpłatnego skorzystania z oferty Sponsora.
9. Lista Zwycięzców zostanie umieszczona na stronie www.twojeinnowacje.pl w ciągu 7 dni roboczych
od dnia ich wyłonienia.
10. Nagrody rzeczowe nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny. Uczestnikowi nie
przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych wartości nagród ani do zwrotu nagród
otrzymanych za zwycięstwo w Konkursie.
11. Organizator konkursu przekaże nagrody Zwycięzcom w terminie 14 dni od dnia, w którym
nastąpiło wyłonienie wszystkich Zwycięzców i zweryfikowanie ich danych.
12. Kupon jest ważny przez okres 3 miesięcy od daty określonej na kuponie.
13. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora Konkursu, pocztą, firmą kurierską lub pocztą
email. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działanie Poczty Polskiej lub firmy
kurierskiej.
14. W przypadku niskiej lub zerowej ilości zgłoszeń w konkursie, Zwycięzcy zostaną wyłonieni
jednorazowo.
§ 5 Ochrona danych osobowych
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych
osobowych przez Organizatora, administratora danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy
o ochronie danych osobowych. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego
Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
3. Uczestnik wyraża także zgodę na otrzymywanie od Organizatora Konkursu, na podany przez siebie
adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu, informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204).
4. Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
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5. Podanie danych jest dobrowolne.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego
Regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach
telefonicznych (w tym SMSowych) określonych w Regulaminie, jak również za przypadki wykonania
połączeń przez osoby nieuprawnione.
3. Uczestnicy Konkursu działający sprzecznie z postanowieniami Regulaminu mogą na podstawie
niewymagającej uzasadnienia decyzji Organizatora zostać zdyskwalifikowani, przy czym Organizator
zastrzega sobie prawo do nie informowania Uczestnika o podjętej decyzji.
4. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, w ciągu 14 dni od
ogłoszenia wyników. Za dzień ogłoszenia wyników uznaje się dzień umieszczenia listy Zwycięzców na
stronie internetowej www.twojeinnowacje.pl
5. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej z adnotacją „Wygraj z TwojeInnowacje.pl” na
adres: TwojeInnowacje.pl – Alexandrite Group, ul. Wallek-Walewskiego 8/1, 30-094 Kraków, lub
elektronicznej na adres: konkurs@twojeinnowacje.pl. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni
od jej otrzymania oraz powiadomi o rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać numer telefonu,
którego dotyczy reklamacja.
6. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.twojeinnowacje.pl.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu, bez
konieczności poinformowania Uczestników. W przypadku zawieszenia lub zaprzestania organizacji
Konkursu Uczestnikom nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia, w szczególności
Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania nagrody lub zwrotu kosztu udziału w Konkursie.
8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Organizator
Konkursu.
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