Regulamin konkursu
„Uwolnij ubezpieczenia ze SkyCash”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki
uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Uwolnij ubezpieczenia ze SkyCash”, zwanym dalej
„Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest SkyCash Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie
ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315361, NIP
9571005969, o kapitale zakładowym w wysokości 10 820 000,00 złotych, zwana dalej
„Organizatorem”.
3. Sponsorem nagród w Konkursie jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi
90-520, ul. Gdańska 132, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000001201, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla ŁodziŚródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 727-012-6358, REGON 00427557300000, o kapitale zakładowym w wysokości 220 308 282 zł, zwana dalej
„Sponsorem”.
4. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczypospolitej w okresie od dnia 18 lipca 2016
r. do dnia 28 sierpnia 2016 r. do godz. 23.59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”), za
pośrednictwem
Facebooka
na
osi
czasu
SkyCash
pod
adresem
https://www.facebook.com/skycash ,
Twitterze
https://twitter.com/skycashpoland
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez serwis
Facebook i Twitter. Facebook i Twitter nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników
Konkursu w związku z realizacją Konkursu.
6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na s t r o n i e http://www.skycash.com/regulamin/ oraz w
formie papierowej w biurze Organizatora pod adresem Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
7. Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej kreatywnych uczestników
(„Uczestnik”), którzy wykonają Zgłoszenie Konkursowe zgodnie §3.

Konkursu

8. Uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do
żądania wydania przyznanej Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
9. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne, a
także oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuje.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają
pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych wyrażoną na piśmie, mające miejsce zamieszkania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. Do uzyskania przez daną osobę statusu „Uczestnika” Konkursu
konieczne jest dokonanie zgłoszenia konkursowego (dalej: „Zgłoszenie Konkursowe”).
Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące
warunki:
a. Dokonać w terminie od 18 lipca 2016 r. od 00:00 do 28 sierpnia 2016 r. do godz. 23.59
zakupu za pośrednictwem aplikacji SkyCash ubezpieczenia turystycznego UNIQA w
dowolnym wariancie przy składce nie mniejszej niż 30 zł.
b. Zaakceptować regulamin zaznaczając odpowiednie pole w aplikacji SkyCash w zakładce
Ubezpieczenia.
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c. Wysłać Zgłoszenie Konkursowe zgodnie z zasadami określonymi w § 3 do dnia 28
sierpnia 2016 do 23:59 jako komentarz do posta ogłaszającego Konkurs na serwisie
Facebook lub Twitter.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele
Organizatora oraz Sponsora i spółek powiązanych kapitałowo z tymi podmiotami, a ponadto
pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele podmiotów współpracujących na zlecenie
Organizatora przy organizacji i obsłudze Konkursu, a także członkowie rodzin wszystkich
wymienionych wyżej osób. Dla celów Konkursu za członków rodzin uznaje się wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Organizator ma prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie.
Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy
przyznania mu Nagrody, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa
sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie
określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, do celów związanych z realizacją
Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie. Uczestnik ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych i do ich
poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że
administratorem danych jest SkyCash Poland S.A. z siedzibą w Warszawie przy Rondzie
ONZ 1. Uczestnik wyraża także zgodę na wykorzystanie (m.in. przetwarzanie) danych
Uczestnika za pośrednictwem Serwisu Facebook i Twitter, w szczególności podanego przez
Uczestnika ID strony profilu Uczestnika oraz adresu e-mail Uczestnika w celach
marketingowych w ramach Serwisu
Facebook. Dane osobowe uczestników będą
przetwarzane nie dłużej niż to konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po
upływie tego okresu dane osobowe uczestników zostaną usunięte.

§ 3. ZGŁOSZENIE KONKURSOWE
1. Zadanie konkursowe, zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym” polega na zamieszczeniu
przez Uczestnika na osi czasu SkyCash na Facebooku https://www.facebook.com/skycash
lub na „Tweetnięciu do” SkyCash na Twitterze h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / s k y c a s h p o l a n d
łącznie 2 elementów:
a. zdjęcia będącego odwzorowaniem hasła „Zakup ubezpieczenie przez SkyCash niczym
mnie nie ogranicza – mogę ubezpieczyć się w dowolnym miejscu i czasie”
b. wpisanie krótkiego hasła "Ubezpieczenia ze SkyCash kupuję tak..."
2. Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Konkursową przez pryzmat kreatywności,
estetyki, oryginalności i w szczególności tego jak dobrze zdjęcie ilustruje hasło „Zakup
ubezpieczenie przez SkyCash niczym mnie nie ogranicza”.
3. Zgłoszenie Konkursowe powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami
obyczajowymi, w szczególności: nie może przedstawiać treści powszechnie uznanych za
obraźliwe, nie może godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich czy naruszać praw
osób trzecich. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające powyższych norm zostaną wykluczone
z Konkursu i usunięte z osi czasu https://www.facebook.com/skycash lub Twitter
https://twitter.com/skycashpoland
4. Każdy Uczestnik może dokonać zgłoszenia nieograniczonej liczby Zgłoszeń Konkursowych,
jednakże może wygrać tylko jedną Nagrodę.
5. Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego gwarantuje, że posiada pełne prawa
autorskie do zamieszczenia zdjęć.
6. Uczestnik, z chwilą wysłania Zgłoszenia Konkursowego za pomocą Facebooka na osi czasu
https://www.facebook.com/skycash lub Twittera h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / s k y c a s h p o l a n d ,
udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności
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intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym (niezależnie od otrzymania przez
Uczestnika Nagrody).
7. O r g a n i z a t o r z n a d e s ł a n y c h Z g ł o s z e ń K o n k u r s o w y c h w y b i e r z e
najciekawsze i stworzy z nich galeri ę zdjęć na stronie www.skycash.pl.
8. Odpowiedzi Uczestnika zawarte w Zgłoszeniu Konkursowym mogą być wykorzystane przez
Organizatora w dowolny sposób, przetworzone, rozpowszechnione w całości lub w części, w
połączeniu z innymi dziełami, mogą zostać zmienione, opracowane, w szczególności w celu
promocji i reklamy, w tym w formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych.
Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego odpowiedzi
(zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do
wykonywania praw zależnych.
9. Organizator upoważniony jest do wykorzystania nadesłanych Zgłoszeń Konkursowych tj.
zdjęć i wypowiedzi w sposób anonimowy, tj. bez uprzedniego poinformowania o tym
Uczestnika i bez oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Uczestnik
zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał osobistych autorskich praw do odpowiedzi.

§ 4. NAGRODY W KONKURSIE I ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW
1. Spośród Uczestników komisja konkursowa (dalej zwana „Komisją konkursową”) może wyłonić 36
laureatów Konkursu (zwanych dalej „Laureatami”). Komisja konkursowa może wyłonić mniej niż 36
Laureatów lub nie wyłonić żadnego Laureata, jeżeli w ocenie Komisji konkursowej mniej niż 36 lub
żadne ze Zgłoszenie nie zasługuje na nagrodzenie.
2. W celu wyłonienia Lauretów Konkursu oraz w celu zapewnia nadzoru nad prawidłowym
przebiegiem Konkursu, Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową.
3. Nagrody przyznawane są za każdy Etap Konkursu tj. za każdy tydzień jego trwania począwszy od
18 lipca 2016 (poniedziałek). Konkurs trwa 6 tygodni, co oznacza 6 Etapów. Za Etap Konkursu
uznaje się okres od poniedziałku do niedzieli. Spośród Uczestników Konkursu zostanie
wyłonionych za każdy Etap 6 laureatów najciekawszego Zgłoszenia Konkursowego zgodnie z
zasadami określonymi w § 3, łącznie 36 laureatów.
4. Ogłoszenie Laureatów nastąpi w ciągu 4 dni od zakończenia Etapu tj. do czwartku każdego
kolejnego tygodnia (28.07.2016, 04.08.2016, 11.08.2016, 18.08.2016, 25.08.2016, 01.09.2016).
5. Za każdy Etap trwania konkursu zostanie przyznanych 6 nagród: jedna Nagroda I stopnia i pięć
nagród II stopnia. Łącznie zostanie rozdanych 6 Nagród I stopnia i 30 Nagród II stopnia.
6. Pula nagród w Konkursie obejmuje następujące Nagrody:
a. Nagroda I stopnia – 6 voucherów na bilety lotnicze Ryanair – wartość jednej Nagrody
ustala się na 480,00 zł brutto;
b. Nagroda II stopnia – 30 elektronicznych voucherów SkyCash– wartość jednej Nagrody
ustala się na 30,00 zł brutto;
Do każdej z Nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11%
wartości Nagrody. Kwota, o której mowa w poprzednim zdaniu, zostanie przekazana przez
Sponsora na konto właściwego urzędu skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego
od wygranej w imieniu Zwycięzcy, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób
fizycznych. Nagrody otrzymają Uczestnicy Konkursu, których Zgłoszenie Konkursowe
zostaną uznane za najciekawsze przez jury składające się z pracowników Organizatora i
Sponsora.
7. Wyłączone jest prawo żądania wypłaty równowartości Nagrody w gotówce bądź prawo jej
zamiany na inną nagrodę.
8. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobie trzeciej.
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§ 5. ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE
1. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody jest dostarczenie do Organizatora własnoręcznie
podpisanego i czytelnego Oświadczenia lub jego skanu zawierającego dane osobowe
niezbędne do wydania nagrody: imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod
pocztowy, miasto, numer PESEL), zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Organizatora
jako załącznik do niniejszego Regulaminu (dalej: Oświadczenie).
2. O fakcie wygranej oraz sposobie i miejscu realizacji Nagrody Organizator poinformuje
zwycięzców Konkursu za pośrednictwem wiadomości wysłanej poprzez serwis Facebook lub
Twitter, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu w danym Etapie.
3. Organizator w wiadomości, o której mowa powyżej, zażąda od Zwycięzców Konkursu
podania danych niezbędnych do realizacji Nagrody, takich jak:
−

imię i nazwisko Uczestnika,

−

numer telefonu kontaktowego,

numer telefonu powiązany z kontem SkyCash, z którego dokonano zakupu ubezpieczenia,
− adres e-mail, na który można wysłać Nagrodę.
−

4. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są przesłać w odpowiedzi zwrotnej na odpowiednim
portalu następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail,
numer telefonu powiązany z kontem SkyCash, z którego dokonano zakupu ubezpieczenia, w
terminie 5 dni od otrzymania wiadomości od Organizatora.
5. W razie nieodesłania przez Zwycięzcę Konkursu, któremu przypadła Nagroda, pełnych
danych i zgody, o których mowa powyżej, dany Zwycięzca traci prawo do Nagrody. W takim
wypadku Organizator nie jest zobowiązany do wyboru kolejnych Zwycięzców.
6. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali zwycięzcami, o ich
indywidualnych wynikach w Konkursie.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu należy składać wyłącznie pisemnie (listem
poleconym) na adres pocztowy: SkyCash, ul. Żurawia 32/34 00-515 Warszawa, z dopiskiem:
„Reklamacja” lub mailowo na adres: bok@skycash.com, wpisując w temacie nazwę
konkursu i słowo „-reklamacja”. Reklamacje w innej formie nie będą uwzględniane.
2. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji przez
Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora i Sponsora. Decyzja Komisji
Konkursowej, co do zgłoszonej reklamacji, jest ostateczna. Od decyzji Komisji Konkursowej
nie przysługuje odwołanie do innych organów Organizatora. Pozostaje to bez wpływu na
prawo Uczestnika do dochodzenia przysługujących mu roszczeń w postępowaniu sądowym.
3. Reklamacje można wnosić w Czasie Trwania Konkursu, nie później niż w terminie 7 dni od
daty rozstrzygnięcia Konkursu. O dacie złożenia reklamacji decyduje data stempla
pocztowego. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane. Ponadto
reklamacje złożone po upływie 14 dni od daty zdarzenia uzasadniającego reklamacje nie
będą uznane za skuteczne.
4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, nr polisy turystycznej
zakupionej poprzez aplikację SkyCash, dokładny adres Uczestnika oraz powody reklamacji.
5. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie, na adres podany w
reklamacji.
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzegają sobie prawo do wykorzystania zwycięskich Zgłoszeń Konkursowych
również do celów promocyjnych Organizatora oraz samego Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz skrócenia lub przedłużenia
Czasu Trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem że nie naruszy to praw nabytych
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przez Uczestników.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie
obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za
pośrednictwem „wiadomości prywatnych” za pośrednictwem Fanpage’u Facebook.
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Załącznik 1 do Regulaminu konkursu
„Uwolnij ubezpieczenia ze SkyCash”

OŚWIADCZENIE Uczestnika konkursu „Uwolnij ubezpieczenia ze SkyCash”
Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.
Niniejszym oświadczam, że jestem osobą fizyczną, która ukończyła osiemnaście lat, posiadam pełną
zdolność do czynności prawnych.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu „Uwolnij ubezpieczenia ze SkyCash” i
Zasadami Konkursu i akceptuję jego warunki.
Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie
____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO:
____________________________________________________________
ADRES ZAMIESZKANIA:
____________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)
____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIASTO)
____________________________________________________________
(PESEL)
____________________________________________________________
(nr telefonu zarejestrowany w SkyCash)
____________________________________________________________
(nr polisy)

______________________________________
PODPIS I DATA
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