
REGULAMIN KONKURSU 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj kurs niemieckiego” i jest zwany dalej: 
"Konkursem". 

2. Organizatorem Konkursu jest VM.PL sp. z o.o., ul. Kościuszki 82, 50-441 Wrocław, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000201477 przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, z kapitałem zakładowym 
w wysokości 116 400 PLN , NIP 8951811558. 

§ 2 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba fizyczna, uczestnik kursu języka 
niemieckiego edycja 2019, trwającego od 1.10.2019 do 20.12.2019  prowadzonego przez 
Organizatora Konkursu, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.  

§ 3 
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań: 
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2. 
b) zgłosi swój udział w konkursie lektorowi prowadzącemu kurs językowy. 

§ 4 
NAGRODA 

1. Nagrodą w Konkursie jest intensywny kurs językowy j. niemieckiego o wartości 1490 zł. 
Organizator zobowiązuje się pokryć podatek dochodowy od wartości przyznanej nagrody. 
Organizator przekaże podatek w imieniu zwycięzcy do właściwego dla zwycięzcy Urzędu 
Skarbowego. 

2. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez komisję konkursową z pośród wszystkich 
uczestników konkursu. Warunkiem przyznania nagrody jest pokwitowanie jej odbioru w 
formie protokołu przekazania nagrody. 

§ 5 
KOMISJA KONKURSOWA 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję 
konkursową. 

2. Komisja konkursowa składa się z trzech osób.    
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego 

Regulaminu rozstrzyga Organizator.  



4. Konkurs zwycięży osoba, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów z testu językowego, 
który odbędzie się na zakończenie kursu. W przypadku, kiedy więcej niż jedna osoba 
uzyska taką samą, najwyższą liczbę punktów, konkurs zwycięży ta z pośród tych osób, 
która miała najwyższą frekwencję na kursie. W przypadku takiej samej liczby punktów z 
testu oraz frekwencji na tym samym poziomie, zostanie przeprowadzony dodatkowa 
dogrywka polegająca na zadaniu przez lektora dodatkowych pytań, aż do wyłonienia 
zwycięzcy.           

5. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony na ostatnich zajęciach kursu językowego, a w 
przypadku jego nieobecności na ostatnich zajęciach kursu zostanie on powiadomiony na 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

6. Nagroda w Konkursie zostanie wydana niezwłocznie po wyłonieniu zwycięzcy.  
7. Organizator odprowadzi podatek dochodowy od wartości otrzymanej przez zwycięzcę 

nagrody w jej zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.  

§ 6 
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1.   Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, numeru NIP/PESEL oraz adresu poczty 
elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody i 
odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego przez Organizatora w imieniu 
Uczestnika Konkursu.  

2.   Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej będą przetwarzane przez 
Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia 
zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia 
podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do 
ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.  

§ 7 
REKLAMACJE  

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za 
pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres konkurs@vm.pl lub w formie pisemnej w 
siedzibie Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w 
terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu. 

2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data otrzymania 
reklamacji przez Organizatora. 

3. Reklamacje, które wpłyną po upływie terminu do składania reklamacji nie będą 
rozpatrywane, co nie pozbawia Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygnięcie 
Sądu. 

4. W ramach składania reklamacji Uczestnik powinien szczegółowo i zwięźle opisać 
przedmiot reklamacji. 

5. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1 oraz 4, będą 
rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 



Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem 
poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

§ 8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie 
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn 
podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to 
w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony 
Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację 
informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu tj. 
www.niemiecki.vm.pl. 

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią 
Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje. 

3. Regulamin jest dostępny pod adresem www.niemiecki.vm.pl w sekcji „Wygraj kurs 
niemieckiego”. 
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