
 

 

REGULAMIN KONKURSU 
„Wypełnij ankietę i zgarnij nagrodę!” EDYCJA II 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy Regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki udziału w Konkursie „Wypełnij ankietę 

i zgarnij nagrodę!” skierowanym do Klientów grupy home.pl S.A. (dalej jako: „Konkurs”). 
2. Organizatorem Konkursu jest home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - 
Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000431335, NIP: 8522103252, REGON: 811158242, kapitał zakładowy w wysokości 1.294.000,00 zł 
w całości wpłacony (dalej jako: „home.pl S.A.”). 

3. Konkurs, w zakresie możliwości dokonywania Zgłoszeń, trwa od dnia 14.10.2022 r. do dnia 27.10.2022 r. 
4. Wzięcie udziału w Konkursie rozumiane jako wysłanie Zgłoszenia, oznacza akceptację Regulaminu. 
5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 

 
II. PRZEBIEG KONKURSU 
1. home.pl S.A. udostępni link do kwestionariusza konkursowego za pośrednictwem czatu dostępnego na 

stronie internetowej home.pl. Kwestionariusz będzie dostępny wyłącznie dla klientów home.pl S.A. 
2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy prawidłowo wypełnić kwestionariusz odpowiadając na wszystkie 

pytania, w tym na otwarte pytanie konkursowe znajdujące się na końcu kwestionariusza: W którym roku 
swoją działalność rozpoczęła firma home.pl i jak Pana/Pani zdaniem wpłynęło to na rozwój Internetu w 
Polsce? (dalej jako: „Zgłoszenie”). Odpowiedzi udzielone w kwestionariuszu muszą odzwierciedlać 
prawdziwe, subiektywne odczucia uczestnika. 

3. Klient może wziąć udział w Konkursie jeden raz, co oznacza, że może wysłać tylko jedno Zgłoszenie. 
4. Spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń, Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wybierze 

1000 (tysiąc) Zgłoszeń zwycięskich. Wyboru zwycięskich Zgłoszeń Komisja Konkursowa dokona według 
własnego uznania, na podstawie oceny prawidłowości i kreatywności odpowiedzi udzielonych na pytanie 
konkursowe.  

5. Komisja Konkursowa ma prawo do weryfikacji Zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, prawem 
i dobrymi obyczajami. Zgłoszenia naruszające te regulacje mogą zostać wykluczone z uczestnictwa 
w Konkursie. 

6. Organizator powiadomi autorów zwycięskich Zgłoszeń o wygranej, za pośrednictwem wiadomości e-mail 
wysłanej na adres wskazany w Panelu Klienta jako adres do kontaktu. 

7. Wyłonienie i poinformowanie autorów zwycięskich Zgłoszeń o wygranej nastąpi do dnia 31.10.2022 r. 
 
III. NAGRODY 
1. Autorzy zwycięskich Zgłoszeń otrzymają: 

a) dostęp do nagrania szkolenia dotyczącego Dyrektywy Omnibus oraz  
b) Open eVoucher Sodexo o wartości 50,00 zł. 

2. Open eVoucher, o którym mowa w ust. 1 lit. b zostanie wysłany na adres e-mail wskazany w Panelu Klienta 
jako adres do kontaktu w terminie  do 3 dni roboczych, licząc od daty ogłoszenia wyników.  

3. Open eVoucher, o którym mowa w ust. 1 lit. b może zostać wykorzystany w terminie 12 miesięcy od dnia 
jego otrzymania. 

4. Dostęp do nagrania oraz Open eVoucher, o których mowa w ust. 1 są przypisane indywidualnie do klienta, 
który wziął udział w Konkursie i nie podlegają wymianie na inne produkty lub usługi, ani na ich 
równowartość pieniężną. Nie można ich także przenieść na podmiot trzeci, w tym na innego klienta home.pl 
S.A. ani na inne dane tego samego klienta. 



 

 

5. W sytuacji, gdy uzyskanie nagrody będzie skutkowało powstaniem obowiązku odprowadzenia przez 
Organizatora do właściwego urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych uczestnik, który 
otrzymał nagrodę, otrzyma dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość 
należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z otrzymaniem nagrody. 
Dodatkowa nagroda, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zatrzymana przez Organizatora 
i przeznaczona na pokrycie należności opisanych w niniejszym ustępie. Uczestnicy, którzy otrzymali 
nagrody, są zobowiązani do przekazania Organizatorowi niezbędnych danych do dokonania rozliczenia 
z Urzędem Skarbowym. Nieprzekazanie niezbędnych danych w wyznaczonym przez Organizatora terminie 
powoduje utratę prawa do nagrody. 
 

III. REKLAMACJE 
1. Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do składania reklamacji w zakresie czynności podjętych przez 
Organizatora lub Komisję Konkursową w ramach Konkursu w sposób niezgodny z zapisami Regulaminu.  
2. Reklamacje składa się pocztą elektroniczną na adres paulina.karpuk@home.eu Reklamacja powinna zawierać 
dane uczestnika (imię, nazwisko), jak również opis podstaw i przyczyn reklamacji.  
3. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w ust. 2, uczestnik zostanie wezwany do 
uzupełnienia braków reklamacji.   
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Okresu 
uzupełnienia reklamacji nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji, który w przypadku konieczności 
uzupełnienia reklamacji zaczyna biec dopiero od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.  
5. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana uczestnikowi na adres e-mail wskazany 
w Panelu Klienta jako adres do kontaktu.   
 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://home.pl/regulaminy/. 
2. home.pl S.A. może zmienić treść Regulaminu, o czym poinformuje na stronie internetowej wskazanej 

w ust. 1. Zmiana treści Regulaminu nie będzie mieć wpływu na prawa nabyte przez uczestników Konkursu 
przed wejściem w życie zmiany. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe 
przeprowadzenie Konkursu lub dokonanie Zgłoszenia, których nie mógł przewidzieć, lub którym nie mógł 
zapobiec mimo dochowania należytej staranności. 


