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REGULAMIN KONKURSU „QUIZ O ELEKTROŚMIECIACH” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Quiz o elektrośmieciach” 

(„Konkurs”). 

2. Konkurs ma na celu wyłonienie 30 (słownie: trzydziestu) zwycięzców spośród użytkowników serwisu internetowego 

pod adresem www.dzienbezelektrosmieci.pl, którzy rozwiążą „Quiz o elektrośmieciach” („Quiz”) zamieszczony na 

stronie internetowej pod domeną www.dzienbezelektrosmieci.pl osiągając najlepszy wynik w najlepszym czasie, 

udzielając najwięcej poprawnych odpowiedzi na pytania występujące w Quizie. 

3. Organizatorem Konkursu jest Adliner Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Locci 18,  wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000043544, NIP 951-19-34-659, o kapitale zakładowym 

w wysokości 300 000,00 zł w pełni wpłaconym, działająca na zlecenie Organizatora  („Organizator”), na zlecenie jest 

ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie (02-457), przy 

ulicy Łopuszańskiej 95, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem 

KRS 0000256581, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 000 PLN 

4. Fundatorem przyznawanych w ramach Konkursu nagród jest Organizator.  

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 13 października do 30 października 2020 roku. 

§ 2. Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie bezpłatne.  

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba, która zaakceptuje postanowienia regulaminu  

i zrealizuje zadanie konkursowe.  

3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział za pisemną zgodą prawnego opiekuna.  

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.  

5. Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na komunikowanie się z nimi przez Organizatora lub podmiot 

upoważniony przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez e-mail, drogą telefoniczną lub listownie. 

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika. 

§ 3. Zasady Konkursu 

1. Konkurs polega na udzielaniu jak największej liczby prawidłowych odpowiedzi na pytania zadane w Quizie 

w najkrótszym czasie. 

2. Pytania zadawane w Quizie będą z dziedziny ekologii na temat prawidłowego postępowania z elektrośmieciami. 

§ 4. Warunki udziału w Konkursie 

1. Udział w Konkursie można wziąć poprzez stronę internetową pod domeną www.dzienbezelektrosmieci.pl 

2. Uczestnik dokonuje zgłoszenia swojego udziału w Konkursie w sposób elektroniczny, poprzez pozostawienie swojego 

adresu e-mail w formularzu Quizu, przed rozpoczęciem udzielania odpowiedzi w Quizie. 

3. Każda osoba dokonująca zgłoszenia udziału w Konkursie, udostępnia Organizatorowi swoje następujące dane 

osobowe: adres e-mail oraz imię. 

§ 5. Zasady wyłaniania Zwycięzców Konkursu 

1. Zwycięzcami Konkursu zostanie łącznie 30 (słownie: trzydziestu) Uczestników, którzy jako pierwsi 

i w najlepszym czasie udzielą prawidłowej odpowiedzi na jak najwięcej pytań zadanych przez Organizatora w Quizie, 

przy czym wyłanianie Zwycięzców odbywać się będzie w trzech rundach („Runda”), po 10 (słownie: dziesięciu) 

Zwycięzców w każdej z nich tj.: 

a. Runda 1 – 16 października wyłonionych zostanie 10 (słownie: dziesięciu) Zwycięzców, którzy wezmą udział  

w konkursie od 13 do 16 października 2020 r. 

b. Runda 2 - 23 października wyłonionych zostanie 10 (słownie: dziesięciu) Zwycięzców, którzy wezmą udział 

w konkursie od 17 do 23 października 2020 r. 

c. Runda 3 - 30 października wyłonionych zostanie 10 (słownie: dziesięciu) Zwycięzców, którzy wezmą udział  

w konkursie od 24 do 30 października 2020 r. 
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2. Zwycięzców ustala Organizator, zestawiając liczbę prawidłowych odpowiedzi udzielonych przez Uczestników na 

postawione w Quizie pytania oraz czas w jakim na te pytania odpowiedzieli, tworząc listę rankingową od najlepszego 

wyniku do najgorszego. 

3. Wyniki Konkursu, każdej Rundy, będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej Organizatora pod domeną 

www.dzienbezelektrosmieci.pl oraz na Facebooku/profil Elektrośmieci. 

§ 6. Nagrody 

1. Nagrodami dla Zwycięzców („Nagrody”) są nagrody rzeczowe w postaci zestawów eko gadżetów, o wartości 94 zł 

brutto każdy (słownie: dziewięćdziesiąt cztery złote brutto) z których każdy zawiera: 1 x kubek termiczny, 1 x torba 

bawełniana, 1 x saszetka/piórnik, 1 x długopis papierowy, 1 x notes magnetyczny na lodówkę, 1 x koszulka. Zwycięzca 

może otrzymać tylko jedną Nagrodę. 

2. Oprócz Nagród głównych rzeczowych przyznaje się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% Nagrody 

rzeczowej. Ta dodatkowa nagroda pokrywa 10-procentowy zryczałtowany podatek od Nagrody rzeczowej oraz 

zryczałtowany podatek od niej samej. Organizator sporządzi PIT-8 AR, tj. deklarację roczną o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od osób fizycznych i prześle ją do właściwego urzędu skarbowego. 

3. Organizator zawiadomi Zwycięzców o wygranej poprzez ogłoszenie listy Zwycięzców na stronie internetowej 

Organizatora pod domeną www.dzienbezelektrosmieci.pl oraz poprzez wiadomość e-mail wysłaną do Zwycięzców. 

4. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom przez Organizatora pocztą, na adres korespondencyjny, podany przez 

Zwycięzców na prośbę Organizatora poprzez wiadomość e-mail, w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu. 

5. Nagrody będą wydawane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie. Uczestnicy  nie mają możliwości zastrzegania 

szczególnych właściwości Nagród (np. żądania wydania nagrody określonego rozmiaru, modelu lub koloru), ani 

żądania jej zamiany na ekwiwalent pieniężny. 

§ 7. Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie do  Organizatora, w terminie 7 dni od 

daty ogłoszenia listy Zwycięzców, bezpośrednio w siedzibie Organizatora (decyduje data doręczenia) lub przesyłką 

poleconą przesłaną na adres: Adliner Sp. z o.o., ul. Locci 18, 02-928 Warszawa z dopiskiem „Quiz o Elektrośmieciach – 

reklamacja”. Reklamacje doręczone lub przesłane po upływie terminu określonego w ust. 1 powyżej nie będą 

rozpatrywane przez Organizatora.  

2. Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające Organizatorowi 

udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji i uzasadnienie reklamacji.   

3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. 

§ 8. Ochrona danych osobowych 

1. Dane Osobowe są przetwarzanie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”), zgodnie z Polityką Prywatności 

dostępną na stronie internetowej www.dzienbezelektrosmieci.pl  

2. Dane Osobowe są przetwarzane w celach realizacji Konkursu „Quiz o Elektrośmieciach” w tym do wykonywania przez 

Administratora wszystkich praw i obowiązków związanych z realizacją ww. celu.  

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem i Uczestnikami będą rozstrzygane przez właściwe sądy 

powszechne w Warszawie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.dzienbezelektrosmieci.pl jak również 

w siedzibie - Adliner sp. z o.o. przy ulicy Locci 18, 02-928 Warszawa.  

3. Organizator może w każdym czasie dokonać zmiany Regulaminu, jak również zastrzega sobie odwołanie Konkursu lub 

zmiany w jego terminie.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatora pocztowego ani firmy kurierskiej, z której usług  

w trakcie Konkursu mogą korzystać uczestnicy Konkursu lub Organizator. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 

za działania dostawców usług poczty elektronicznej, z których korzystają uczestnicy Konkursu.  
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