Regulamin konkursu „#zkoNaWakacje”
§1. Zasady ogólne
1.

Organizatorem Konkursu jest „TNN Finance” S.A. , ul. Braci Mieroszewskich 50, 41-219 Sosnowiec, NIP:
525-252-41-88, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS: 0000411953, Regon: 145927902, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym
2.420.000,00 zł.

2.

Konkurs

odbywa

się

na

profilu

marki

kantoronline.pl

na

Facebooku,

czyli:

https://www.facebook.com/kantoronlinepl
3.

Uczestnikami konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna,
która posiada swój profil na Facebooku i umieści na profilu marki kantoronline.pl na Facebooku
zadanie konkursowe oraz zarejestruje się w serwisie (nowy użytkownik) lub dokona wymiany dowolnej
waluty (zarejestrowany już użytkownik).

4.

Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z
Facebook.

§2. Zasady Konkursu
1.

Prawdziwe dane profilu osobowego są warunkiem otrzymania nagrody.

2.

By wziąć udział w konkursie należy spełnić WARUNEK I i WARUNEK II.

WARUNEK I


Zarejestrowanie się w serwisie kantoronline.pl (dotyczy TYLKO osób, które nie posiadają
jeszcze konta w serwisie)
Lub



Dokonanie wymiany na minimum 10 jednostek walutowych dowolnej waluty w serwisie
kantoronline.pl (dotyczy TYLKO osób, które posiadają już konto w serwisie)

WARUNEK II
Napisz lub pokaż w formie zdjęcia, rysunku, kolażu lub wideo jak bardzo chcesz zdobyć jedną z
nagród: kamera GOPRO HERO SESSION, Głośnik Harman Kardon One oraz Power Bank Adata
PV110 APV110-10400M-5V-CTI dodając na tablicy marki kantoronline.pl na Facebooku post. W
zgłoszeniu (dodanym poście) koniecznie musi się znaleźć hasztag #zkoNaWakacje.
Szczegółowy opis warunku WARUNKU I:


Zarejestrowanie się w serwisie kantoronline.pl (dotyczy TYLKO osób, które nie posiadają jeszcze
konta w serwisie)


W trakcie rejestracji do serwisu kantoronline.pl należy wpisać w polu „kupon rabatowy”, który
znajduje się przy formularzu rejestracyjnym specjalny kod: NAWAKCJE2016, co pozwoli na
automatyczne dopisanie użytkownika do listy osób biorących udział w konkursie i przyznanie
rabatu.



W ramach bonusu użytkownik otrzyma gwarantowany rabat na wymianę walut: EUR, USD,
CHF, GBP w serwisie kantoronline.pl w wysokości 20% ważny przez okres 1 miesiąca, który
naliczany jest od spreadu (marży) kursu kupna lub sprzedaży oferowanej przez TNN Finance
S.A. na stronie www.kantoronline.pl 24h/7 dni w tygodniu.



Rabat jest ważny od momentu wpisania kodu NAWAKCJE2016 w polu "rabatowy", który
znajduje przy formularzu rejestracyjnym i jest ważny przez okres 1 miesiąca.




Rabat otrzymany w ramach konkursu nie łączy się z innymi rabatami i promocjami.

Dokonanie wymiany na minimum 10 jednostek walutowych dowolnej waluty w serwisie
kantoronline.pl (dotyczy osób, które posiadają już konto w serwisie)


Po zalogowaniu do serwisu kantoronline.pl należy w polu „kup promocyjny”, który znajduje się
w panelu klienta w zakładce „Promocje”, wpisać specjalny kod: NAWAKCJE2016, co pozwoli
na automatyczne dopisanie użytkownika do listy osób biorących udział w konkursie i
przyznanie rabatu.



W ramach bonusu użytkownik otrzyma gwarantowany rabat na wymianę walut: EUR, USD,
CHF, GBP w serwisie kantoronline.pl w wysokości 20% ważny przez okres 1 miesiąca, który
naliczany jest od spreadu (marży) kursu kupna lub sprzedaży oferowanej przez TNN Finance
S.A. na stronie www.kantoronline.pl 24h/7 dni w tygodniu.



Rabat staje się aktywny w momencie wpisania kodu NAWAKCJE2016 w polu "kupon
rabatowy", który znajduje przy formularzu rejestracyjnym i jest ważny przez okres 1 miesiąca.



Rabat otrzymany w ramach konkursu nie łączy się z innymi rabatami.

Szczegółowy opis WARUNKU II:


Dodanie postu na tablicy profilu marki kantoronline.pl na Facebooku zgłoszenia w formie tekstu
lub zdjęcia, rysunku czy kolażu pokazującego jak bardzo Uczestnik chce zdobyć jedną z trzech
nagród (Praca Konkursowa).


Na zdjęciu osoba biorąca udział w Konkursie może być sama lub wspólnie ze znajomymi
bądź rodziną. Zdjęcie powinno przekonywać do tego jak bardzo uczestnik chce otrzymać
jedną z 3 głównych nagród.



Autorzy 5 Prac Konkursowych, które najbardziej nas przekonają wygrają nagrody wg.
zajętych miejsc. 1 miejsce: kamera GoPRo (GOPRO HERO SESSION), 2 miejsce: Głośnik
bluetooth (Harman Kardon One), 3 miejsce PowerBank (Adata PV110 APV110-10400M-5VCTI), 4 miejsce PowerBank (Adata PV110 APV110-10400M-5V-CTI) oraz 5 miejsce
PowerBank (Adata PV110 APV110-10400M-5V-CTI).

3.

Uczestnik konkursu „zkoNaWakacje” oświadcza, że ma do złożonej przez siebie pracy konkursowej
prawa autorskie.

4.

Uczestnik konkursu może dodać dowolną ilość prac.

5.

Organizator wybierze 5 osób, których zgłoszone prace najbardziej się spodobają.

6.

Organizator oprócz 5 głównych nagród rozda także 10 dodatkowych gadżetów osobą, których prace
także się spodobają.

7.

Konkurs rozpoczyna się dnia 01.08.2016 i kończy się z dniem: 28.08.2016 r. o godz. 23:59.

§3. Praw i obowiązki Uczestników
1.

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzenia niniejszego regulaminu pod rygorem wykluczenia go z
konkursu „#zkoNaWakacje”. Zobowiązuje się także do zachowania zasad i norm m.in. współżycia
społecznego, czy obowiązującego prawa. Zakazane jest zamieszczanie Prac Konkursowych
posługujących się w szczególności wulgaryzmami, treściami o charakterze obraźliwym, poniżającym,
ksenofobicznym, dyskryminującym, poniżającym, treściami pornograficznymi, materiałami, których
zamieszczenie narusza dobre obyczaje, reguły użytkowania portalu społecznościowego lub
jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa do wizerunku.

§4. Prawa i obowiązki Organizatora.
1.

Z udziału w konkursie wykluczeni są pracownicy organizatora konkursu „#zkoNaWakacje”.

2.

Jeśli zaistnieje siła wyższa lub inne zdarzenie, na które organizator nie ma wpływu, organizator
zastrzega sobie prawo do przerwania konkursu lub zmiany jego okresu trwania. Jeśli taka sytuacja
będzie miała miejsce, organizator poinformuje o tym Uczestników.

3.

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie serwisu www.facebook.com i
ewentualne modyfikacje, które serwis dokonuje. Organizator nie bierze odpowiedzialności także za
ewentualne problemy techniczne wynikające z funkcjonowania łącza internetowego jak również za
szkody mogące się pojawić w wyniku wirusów znajdujących się na systemach komputerów
Uczestników.

4.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu uczestników oraz ich
blokowania w sytuacji nie przestrzegania zasad opisanych w §3 punkt 1.

§5. Dane osobowe.
1.

Organizator konkursu gromadzi dane osobowe uczestników będących osobami fizycznymi, tj. imię,
nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia
konkursu

2.

Zgromadzone dane mogą zostać wykorzystane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby
przeprowadzenia konkursu.

3.

Podanie danych jest dobrowolne, ale zarazem niezbędne do udziału w konkursie

4.

Dane osobowe przetwarzane i przechowywane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.). Użytkownik ma prawo
wglądu do swoich danych osobowych gromadzonych przez Organizatora i pozostających w jego
wyłącznej dyspozycji oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia. Uczestnik konkursu akceptuje
zasady ochrony, zmiany, usuwania, przetwarzania danych osobowych i innych informacji,
obowiązujące na portalu internetowym, w ramach którego prowadzony jest konkurs.

5.

Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą wiadomości na fanpage, a także
poproszeni o przesłanie adresów, na jakie wysłane mają zostać nagrody.

§6. Postanowienia końcowe.
1.

Jeśli uczestnik będzie miał wątpliwości związane z zasadami konkursu, może zgłosić prośbę o
wyjaśnienie na adres e-mail: emarketing@kantoronline.pl.

2.

Reklamacje związane z konkursem można zgłaszać na adres e-mail: emarketing@kantoronline.pl.
Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich przesłania.

