Regulamin Konkursu „Mistrz kierownicy wózka widłowego”
(dalej: „Regulamin”)

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Organizatorem konkursu „Mistrz kierownicy wózka widłowego” (dalej: Konkurs”) jest
Metsa Tissue Krapkowice Sp. z o.o., ul. Opolska 103, 47-300 Krapkowice, REGON:
142180236, NIP 5252468691, (dalej „Organizator”).
2. Konkurs organizowany jest na terenie Zakładu Produkcyjnego Organizatora, ul.
Opolska 111, 47-300 Krapkowice.
3. Konkurs odbędzie się 19.05.2018 r. o godz. 10:00.
§2 [UCZESTNICY KONKURSU]
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: ,,Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna powyżej
18 roku życia, która posiada uprawnienia na wózki jezdniowe z napędem silnikowym
(II WJO, I WJO) oraz zapoznała się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
2. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad BHP na terenie zakładu
Organizatora.
3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do założenia butów ochronnych, które powinien
zorganizować sobie we własnym zakresie.
4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
1. Zarejestrować się u Organizatora Konkursu mailowo (operator.mola@onet.pl)
do 15.05.2018r. podając następujące dane: imię, nazwisko, miejsce
zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu.
2. W dniu Konkursu posiadać przy sobie oryginał uprawnienia na wózki
jezdniowe z napędem silnikowym oraz dowód osobisty.
5. Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.
Gwarancją uczestnictwa jest otrzymanie potwierdzenia od Organizatora Konkursu.
6. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

§3 [NAGRODY]
1. W Konkursie przyznane zostaną nagrody (dalej: „Nagrody”) wymienione poniżej lub
podobne w zbliżonej cenie:
1. Rower za zajęcie pierwszego miejsca.
2. Tablet za zajęcie drugiego miejsca.
3. Smartphone za zajęcie trzeciego miejsca.
4. Gadżety firmowe dla wszystkich uczestników Konkursu.
2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju,
ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
3. Laureaci Konkursu nie mają prawa do przenoszenia praw do Nagród na osoby
trzecie.
4. Uczestników obowiązuje art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy „o podatku dochodowym od
osób fizycznych” z dnia 26 lipca 1991 r.
§4 [PRZEBIEG KONKURSU]
1. Konkurs składa się z kilku konkurencji. W każdej konkurencji można zdobyć punkty,
które na końcu zostaną zsumowane.
2. Zwycięzcą zostaje Uczestnik, który zdobędzie największą ilość punktów.
3. Uczestnicy z kolejno największą ilością punktów zajmują odpowiednio drugie i trzecie
miejsce.
4. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów dla Uczestników miejsc 1-3
zostaną uzgodnione przez Organizatora dodatkowe kwantyfikatory lub dodatkowe
konkurencje.
5. Nie przewiduje się miejsc tzw. ex-equo.
6. W sytuacjach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator Konkursu.
§5 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator
Konkursu, tj. Metsa Tissue Krapkowice Sp. z o.o. ul. Opolska 103, 47-300 Krapkowice.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem,
tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu

sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz w
celu przyszłych rekrutacji.
3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania ich
usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do uczestnictwa w Konkursie i uzyskania Nagród.
4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz
aktualnymi wytycznymi Unii Europejskiej.
§6 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]
1. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu bądź jego odwołania
w każdym czasie, bez podania przyczyny, o czym poinformuje uczestników mailowo
lub telefonicznie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym
czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte
Uczestników. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu jego opublikowania.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest na www.metsatissue.pl.

