REGULAMIN KONKURSU HELLO CHICAGO
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w konkursie
prowadzonym pod nazwą „HELLO CHICAGO” (zwanym dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Chocolad sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 62a, 30209 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000256489, NIP 945-20-56-914 (zwana dalej
„Organizatorem”), która działa na zlecenie Lenovo Technology B.V. sp. z o.o. Oddział w Polsce
z siedzibą w Warszawie (02-460), przy ul. Gottlieba Daimlera 1, wpisanego do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
0000231320, NIP 107-000-19-85, właściciela marki Motorola (zwanej dalej „Zleceniodawcą”).
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej
przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Konkurs organizowany jest online za pośrednictwem strony internetowej www.t-mobile.pl
(zwanej dalej „Stroną”), na której m.in. można dokonać zakupu produktów marki Motorola.
5. Warunkiem koniecznym udziału w Konkursie jest zakup, poprzez Stronę, przynajmniej jednego
telefonu Motorola moto G6 (zwanego dalej „Produktem”) wraz z zawarciem umowy na
świadczenie usług telekomunikacyjnych przez T-Mobile (zwanej dalej „Umową”). Nie jest
możliwe zakupienie Produktu bez zawarcia Umowy.
6. Konkurs, a w tym sprzedaż Produktów uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie, trwa w
okresie od dnia 27.04.2018 r., od godziny 00:00:01, do dnia 13.05.2018 r., do godziny
23:59:59 (zwanym dalej „Okresem Sprzedaży”). Zakup Produktów przed upływem Okresu
Sprzedaży lub po jego upływie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
7. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”), będących konsumentami w
rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, a więc, w szczególności, dokonujących zakupu
Produktu wraz z Umową bez bezpośredniego związku z prowadzoną przez siebie działalnością
zarobkową bądź zawodową. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy: Organizatora, TMobile oraz Zleceniodawcy oraz członkowie ich rodzin. Członkami rodziny w rozumieniu
Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz
przysposabiający.
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
8. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w Okresie Sprzedaży spełnić łącznie
następujące warunki:
a) dokonać poprzez Stronę zakupu przynajmniej jednego Produktu wraz z zawarciem Umowy,
b) wykonać zadanie konkursowe polegające na (i) uzupełnieniu hasła ‘hello…’ w sposób jak
najlepiej oddający atmosferę Chicago oraz (ii) uzasadnieniu dokonanego uzupełnienia (zwane
dalej „Zadaniem”), przy czym Zadanie nie może być dłuższe niż 500 znaków,

c) przesłać swoje Zadanie poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na dedykowanej stronie
internetowej www.hallochicago.pl (zwanymi dalej, odpowiednio, „Formularzem
Zgłoszeniowym” oraz „Stroną Konkursową”), akceptując przy tym Regulamin oraz zgodę na
przetwarzanie danych, które zostaną przez niego umieszczone na Formularzu Konkursowym,
na potrzeby Konkursu, takie jak: ……… przy czym, z chwilą wykonania wszystkich czynności
objętych niniejszym ustępem, przyjmuje się, że Uczestnik dokonał zgłoszenia do Konkursu
(zwanego dalej „Zgłoszeniem”).
9. Zadanie musi spełniać następujące warunki:
a) nie może być wcześniej opublikowane,
b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub
przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi, w tym nawołujących do przemocy i
nietolerancji;
c) musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika i nie może naruszać praw osób trzecich,
w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, praw własności przemysłowej lub
innych praw własności intelektualnej,
d) nie może zawierać treści reklamowych odnoszących się do innych podmiotów niż T-Mobile i
Zleceniodawca.
10. Ostateczny termin dokonywania Zgłoszeń, tj. dodawania Zgłoszenia przez Stronę Konkursową,
mija o godz. 23:59:59 w dniu 13.05.2018 r. O zachowaniu tego terminu decyduje chwila
zarejestrowania Zgłoszenia w systemie komputerowym Organizatora. Przyjęcie Zgłoszenia
zostanie potwierdzone komunikatem na stronie www.
11. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginalny dowód zakupu Produktu wraz z zawarciem
Umowy (faktura / rachunek, zwany dalej „Dowodem Zakupu”) z Okresu Sprzedaży w celu
potwierdzenia uprawnień do nagrody, z zastrzeżeniem, iż data na Dowodzie Zakupu nie może
być późniejsza niż dzień dokonania Zgłoszenia. W przypadku, gdy na Dowodzie Zakupu jest
umieszczona data tożsama z datą dokonania Zgłoszenia, godzina zakupu umieszczona na
Dowodzie Zakupu nie może być późniejsza niż godzina dokonania Zgłoszenia.
12. Z chwilą wysłania Zgłoszenia w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na
korzystanie z Zadania w celu przeprowadzenia Konkursu oraz oceny przesłanego Zadania.
13. W przypadku dokonania jednorazowego zakupu więcej niż jednego Produktu,
udokumentowanego za pomocą jednego Dowodu Zakupu, Uczestnikowi przysługuje prawo do
wysłania liczby Zgłoszeń odpowiadającej liczbie zakupionych Produktów. Uczestnik może
dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń w Konkursie. Aby przesłać kolejne Zgłoszenie, należy
każdorazowo spełnić wymagania, o których mowa w pkt. 8 Regulaminu.
14. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika (pod rygorem utraty prawa do nagrody) przesłania
oryginału lub kopii Dowodu / Dowodów Zakupu Produktów dokumentujących zakup takiej
liczby Produktów, która odpowiada liczbie dokonanych Zgłoszeń w Konkursie.
15. Przy rozstrzyganiu Konkursu nie będą uwzględniane Zgłoszenia niespełniające warunków
Regulaminu bądź dokonane przez Uczestników, którzy nie spełniają warunków Regulaminu.
NAGRODA W KONKURSIE I JEJ WYDANIE
16. Nagrodą dla zwycięzcy Konkursu (zwanego dalej „Laureatem”) jest wyjazd na kilkudniową
wycieczkę do Chicago dla dwóch osób o wartości 24 600,00 zł brutto, wraz z dodatkową
nagrodą pieniężną w wysokości 2 733,00 zł brutto (zwaną dalej „Nagrodą”). Łączna wartość
Nagrody wynosi 27 333,00 zł brutto. W skład Nagrody wchodzą: (i) przeloty z Polski do
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Chicago i z Chicago do Polski, (ii) noclegi w hotelu ze śniadaniem - min 4*, (ii) wizyta w
siedzibie Motorola, (iv) wyjątkowa kolacja w restauracji na 95 piętrze, (szczegółowe atrakcje, a
także termin i plan wyjazdu zostaną ustalone z Laureatem i dopasowane do jego preferencji i
potrzeb), przy czym Nagroda winna być wykorzystana do końca września 2018 roku.
Jeżeli Nagroda nie będzie mogła być zrealizowana w określonym w punkcie 16 terminie, z
przyczyn leżących po stronie Laureata, Nagroda przepada, a Laureat nie będzie rościć sobie
praw do Nagrody.
Jeżeli Nagroda nie będzie mogła być zrealizowana w określonym w punkcie 16 terminie, z
przyczyn leżących po stronie Organizatora lub Zleceniodawcy, Nagroda zostanie zrealizowana
w najbliższym możliwym terminie określonym podczas indywidualnych ustaleń pomiędzy
Organizatorem a Laureatem.
Przychód uzyskany z tytułu Nagrody podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10%
wartości Nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 poz. 200). Płatnikiem podatku jest
Organizator. Przed wydaniem Nagrody Organizator pobierze od Laureata, z kwoty dodatkowej
nagrody pieniężnej, składającej się na Nagrodę, kwotę podatku i odprowadzi ją na konto
właściwego urzędu skarbowego zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
Organizator ani Zleceniodawca nie odpowiadają za wyrobienie wizy USA dla Laureata i jego
osoby towarzyszącej i nie ponoszą kosztów uzyskania wizy. Uczestnik pokrywa koszty wizy
USA i zobowiązuje się samodzielnie dopełnić formalności związanych z jej wyrobieniem.
Organizator ani Zleceniodawca nie ponoszą odpowiedzialności za odmowę wpuszczenia na
terytorium Stanów Zjednoczonych Uczestnika przez właściwe służby emigracyjne, pomimo
spełnienia przez niego warunku posiadania ważnej wizy pobytu i w przypadku takiego
zdarzenia są zwolnieni z wszelkich roszczeń.
Po ogłoszeniu wyników Konkursu Laureat będzie dysponować wystarczającą ilością czasu, aby
wyrobić wizę przed wyjazdem. Brak ważnej wizy w momencie planowanego wyjazdu będzie
oznaczał, że prawo do Nagrody przepada, postanowienia punktu 17 Regulaminu stosuje się
odpowiednio.
Laureat w terminie do 14 dni przed ustalonym terminem wylotu zobowiązany jest do
przedstawienia wskazanych przez Organizatora danych osoby towarzyszącej, niezbędnych do
wydania jej Nagrody.
Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, do
żądania wypłaty równowartości Nagrody w gotówce, zamiany Nagrody na inną nagrodę ani
do przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW I PRZYZNANIA NAGRÓD

25. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa
powołana przez Organizatora (zwana dalej „Komisją Konkursową”).
26. Wyłonienie Laureata nastąpi podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, które odbędzie się w
terminie 10 dni roboczych od zakończenia Okresu Sprzedaży.
27. Oceniając przesłane przez Uczestników Zgłoszenia, Komisja Konkursowa, działając w oparciu o
kryterium kreatywności oraz oryginalności Zgłoszenia, wyłoni Laureata (zwanego dalej
„Laureatem”).
POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY

28. W ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od wyłonienia Laureata, Organizator skontaktuje się z
Laureatem na numer telefonu podany w Formularzu Zgłoszeniowym. Laureat zostanie
poinformowany o wygranej oraz poproszony o wysłanie oświadczeń i danych, o których mowa
w poniższym ustępie.
29. Laureat winien okazać Organizatorowi, poprzez przesłanie na adres Chocolad Sp. z o.o. ul.
Królowej Jadwigi 62a, 30-209 Kraków, w ciągu 5 dni roboczych od dnia poinformowania
Laureata o rozstrzygnięciu Konkursu, oryginał posiadanego Dowodu Zakupu. Wraz z
przesłaniem oryginału Dowodu Zakupu, Laureat zobowiązany jest do przesłania wypełnionego
i podpisanego formularza dołączonego do Regulaminu (Załącznik nr 1), za pośrednictwem
którego Laureat jest zobowiązany do podania swojego imienia, nazwiska, numeru Dowodu
Zakupu, na podstawie którego dokonano Zgłoszenia, które zostało wyróżnione w Konkursie,
numeru telefonu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (zwanego dalej:
„Formularzem Laureata”).
30. Organizator zastrzega, że Laureatem zostanie osoba, która spełniła wszystkie warunki
Regulaminu.
31. Laureat utraci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli:
a) nie potwierdzi posiadania Dowodu Zakupu lub
b) nie okaże Oryginału Dowodu Zakupu lub zgody, o których mowa pkt. 29, lub nie prześle
wypełnionego i podpisanego Formularza Laureata w terminach określonych w Regulaminie,
lub
c) okazany Oryginał Dowodu Zakupu będzie nieoryginalny lub uszkodzony w sposób
uniemożliwiający jego odczytanie, lub
d) okazany Oryginał Dowodu Zakupu nie będzie dotyczył zakupu produktu „Moto g6”, lub
e) data wystawienia okazanego Dowodu Zakupu nie będzie zawierała się w Okresie Sprzedaży,
lub
f) Dowód Zakupu będzie pochodził z innego miejsca niż Strona, przy czym Organizator ma
prawo zażądać od Laureata przesłania oryginałów wszystkich Dowodów Zakupu,
potwierdzających wszystkie Zgłoszenia.
32. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przekazywanych przez Uczestnika danych,
Organizator może zażądać dodatkowych wyjaśnień potwierdzających przekazywane dane, w
tym okazania dokumentów potwierdzających przedstawiony przez Uczestnika stan faktyczny.
33. Po poprawnej weryfikacji dokumentów przesłanych przez Laureata oryginał Dowodu Zakupu
zostanie odesłany na adres wskazany przez Laureata w Formularzu Laureata.
34. W przypadku, gdy Laureat nie spełnia warunków Regulaminu i traci prawo do nagrody,
wyłaniany jest kolejny Laureat zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie.
35. Zwycięzca zostanie opublikowany na stronie www.hellochicago.pl w terminie 3 dni od
pozytywnej weryfikacji Laureata.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
36. Każdy Uczestnik może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem w
Konkursie w formie pisemnej na adres Organizatora lub e-mailowej na adres
kontakt@hellochicago.pl. Reklamacje rozpatruje Organizator.
37. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w ciągu 14 dni od ogłoszenia na stronie
www.hellochocago.pl zwycięskiego Zgłoszenia oraz powinna zawierać imię i nazwisko,

dokładny adres reklamującego, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak
również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
38. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie lub
w drodze wiadomości elektronicznej [w zależności od formy, w jakiej złożono reklamację] w
terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
39. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie
obowiązujących przepisach prawa polskiego.
40. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
41. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Chocolad sp. z
o.o. znajdująca się przy ul. Królowej Jadwigi 62a, 30-209 Kraków. Przetwarzanie danych
osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922), a począwszy od dnia 25
maja 2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe będą
przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach
związanych z przeprowadzeniem Konkursu, realizacją Nagród, prowadzeniem
sprawozdawczości finansowej, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych
osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przeprowadzenia Konkursu,
realizacji Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane
osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania
ich usunięcia.
42. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.

Załącznik 1
„MOTO CHICAGO”

Dane osobowe
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer paragonu/ faktury:…………………………………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych - Chocolad
sp. z o.o. znajdującą się przy ul. Królowej Jadwigi 62a, 30-209 Kraków, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922), a począwszy od dnia
25 maja 2018 r. - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu „MOTO HELLO” („Konkurs”) zgodnie z Regulaminem, w tym
do celów ewidencji podatkowej. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, jak również że mam prawo wglądu do swoich danych i ich
poprawienia. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych organom podatkowym oraz
podmiotom zaangażowanym w wydanie nagród”.

Data i podpis

