
Zasady przeprowadzenia konkursu dla Internautów 

 
§ 1 Postanowienia ogólne 

 
1. Przedmiotem Konkursu jest uczestnictwo w głosowaniu internetowym w konkursie na 

maskotkę Igrzysk The World Games 2017. 

2. Organizatorem Konkursu jest spółka Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe 

Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu 50- 

101, ul. Rynek 13, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców - 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna pod numerem KRS 0000504742, 

NIP: 8971796827, REGON: 022358693 (dalej jako „Organizator”). 

3. Konkurs prowadzony jest na stronie internetowej www.wroclaw.pl 

4. Konkurs rozpoczyna się dnia 15.01.2015 i kończy się w dniu 13.02.2015 

 
§ 2 Przebieg konkursu 

 
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien za pośrednictwem strony 

internetowej www.wroclaw.pl dokonać łącznie następującej czynności: 

a) wypełnić formularz głosowania (zwany dalej „Formularzem Głosowania”) zawierający 

następujące dane: adres e-mail Uczestnika Konkursu, wybór jednej z prac konkursowych oraz 

wpisanie kodu zabezpieczającego z obrazka 

b) oddać swój głos poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego jako „Oddaj głos” 

c) potwierdzić oddany głos przez kliknięcie linku otrzymanego na podany w Formularzu 

Głosowania adres e-mail 

3. Nagrody zostaną rozlosowane wśród osób, które powyższą czynność wykonają w dniach od 

15.01.2015-13.02.2015. 

4. Organizator dokona losowania po upłynięciu terminu przyjmowania zgłoszeń i do dnia 20 

lutego 2015 roku skontaktuje się z nagrodzonymi w celu powiadomienia ich o wygranej i ustalenia 

sposobu odbioru nagrody. 

5. Każdy Głosujący może oddać jeden głos w czasie trwania Konkursu. 

6. Organizator ma prawo do weryfikacji przesłanych głosów pod kątem prawidłowości jego 

oddania. 

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z losowania nagród Uczestnika 

Konkursu, wobec którego wykryto próby nadużycia Regulaminu Konkursu. 

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także 

prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

7. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na jakikolwiek ekwiwalent. 

8. Nagrody, które nie zostaną wydane z przyczyn niezależnych od Organizatora, pozostają do 

jego dyspozycji. 

 
§ 3 Nagrody 

 
1. W Konkursie Głosowanie internautów nagrodami jest dziesięć pakietów o charakterze 

sportowo-promocyjnym (gadżety i akcesoria do uprawiania różnych dyscyplin sportowych) o 

wartości 100 zł każdy. 

2. Nagrody mają charakter równorzędny i zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa 

podatkowego, w szczególności zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 roku). 

 
§4 Postanowienia końcowe 

 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawidłowych, niepełnych 

lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających doręczenie nagrody. 
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