REGULAMIN
KONKURSU „CAŁY ROK ZA DARMO - WYGRAJ DARMOWE BILETY”
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ROZDZIAŁ I. Postanowienia Ogólne
Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Transportowe „TRANS HANS” Paweł
Borowski, ul. St. Koper 5/14, 37-450 Stalowa Wola, REGON 432638053, NIP 8621302641.
Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa od dnia 15 kwietnia
2016 roku do dnia 31 maja 2016 roku (włącznie).
Konkurs jest prowadzony pod nazwą „CAŁY ROK ZA DARMO - WYGRAJ DARMOWE
BILETY” zwany dalej Konkursem.
Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego
Uczestników.

ROZDZIAŁ II. Warunki uczestnictwa w konkursie
1.
Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonywać osoby fizyczne zwane dalej Uczestnikami.
2.
Uczestniczyć w konkursie można po łącznym spełnieniu poniższych warunków:
a) Uczestnik w okresie trwania Konkursu wykorzystując darmowy (dziesiąty) przejazd złoży
Kartę Stałego Klienta TRANS HANS;
b) Uczestnik dokona zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie poprzez prawidłowe wypełnienie
formularza zgłoszeniowego dostępnego w każdym busie TRANS HANS.
3.
Każdy z uczestników może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie w trakcie jego trwania po
każdorazowym łącznym spełnieniu warunków określonych w pkt. 2.
4. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Uczestnik zobowiązuje się
do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia
wszystkie warunki, które zgodnie z Regulaminem uprawniają do udziału w Konkursie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia niespełniającego wymogów
Konkursu. W takim przypadku decyzja Organizatora jest ostateczna i nie podlega
zaskarżeniu.
ROZDZIAŁ III. Nagrody
1. W etapie finałowym Konkursu nagrody zdobędzie 3 laureatów.
2. Nagrodami w konkursie są:
a) „Bilet platinium” upoważniający do darmowych przejazdów przez cały rok na trasie
Nisko-Kraków-Nisko obsługiwanej przez Organizatora;
b) „Bilet gold” upoważniający do darmowych przejazdów przez 6 kolejnych miesięcy na
trasie Nisko-Kraków-Nisko obsługiwanej przez Organizatora;
c) „Bilet silver” upoważniający do darmowych przejazdów przez 3 kolejne miesiące na
trasie Nisko-Kraków-Nisko obsługiwanej przez Organizatora.
3. Uczestnik ma prawo do otrzymania maksymalnie jednej nagrody.
ROZDIAŁ IV. Zasady wyłonienia zwycięzców
1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz dokonania wyboru
Zwycięzców Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową.
2. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.
3. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu przez Komisję po weryfikacji dokonanych zgłoszeń
nastąpi w drodze losowania w dniu 02.06.2016 r. w siedzibie Organizatora.

4. Informacja o przyznanych nagrodach zostanie przekazana zwycięzcom telefonicznie
w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
5. Sposób odbioru nagrody ustali Organizator z wyłonionymi zwycięzcami po zakończeniu
konkursu.
6. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec
Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne.
7. Prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby.
8. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę
rzeczową.
ROZDZIAŁ V. Postępowanie reklamacyjna
1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia listem poleconym na adres
Organizatora pisemnej reklamacji dotyczącej sposobu przeprowadzenia Konkursu
w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię,
nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis
i uzasadnienie reklamacji.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od daty ich
otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje
zostaną powiadomione pisemnie przez Organizatora Konkursu.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji są w tym
względzie ostateczne.
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ROZDZIAŁ VI. Odpowiedzialność Organizatora
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli
nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności
nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku
problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.
Udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym
spowodowane.
ROZDZIAŁ VII. Postanowienia końcowe
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego
Regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych związanych z Konkursem.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, bez konieczności
informowania o tym.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora.
Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
i przetwarzanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
Zebrane dane nie będą udostępniane dla innych odbiorców danych, z wyjątkiem
obowiązków wynikających z przepisów prawa.

