Regulamin konkursu
“Moja zaradność”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Moja Zaradność” (dalej:„Konkurs”)
jest Optima sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka
82, 80-244 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000355315, NIP: 5833101093, o opłaconym w całości
kapitale zakładowym w wysokości 505.000,00 zł. (dalej:
„Organizator”).
2. Konkurs obowiązuje w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 r.
do dnia 11 września 2016 r. (dalej: „Czas trwania Konkursu”).
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

II.	Adresaci Konkursu
1. Adresatami niniejszego Konkursu są: nowi lub dotychczasowi
Klienci Organizatora, mający zdolność kredytową
pozwalającą na uzyskanie pożyczki, którzy w Czasie trwania
Konkursu zawarli umowę pożyczki na dowolna kwotę.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora,
Doradcy Klienta oraz najbliżsi członkowie ich rodzin.

III.Zasady Konkursu
1. Adresaci Konkursu (Klienci określeni w pkt II powyżej), którzy
w Czasie trwania Konkursu zawrą umowę pożyczki, uzyskają
prawo do wzięcia udziału w konkursie „Moja zaradność”.
2. Adresaci Konkursu (dalej również: Uczestnicy) chcący wziąć
udział w Konkursie, muszą wysłać zgłoszenie konkursowe,
odpowiadające na zadanie: „Pokaż nam lub napisz jaka
jesteś zaradna”.
3. Zgłoszenie konkursowe oznacza przesłanie zdjęcia z krótkim
opisem lub przesłanie samego opisu (maksymalnie na 1000
znaków ze spacjami) będącego wizualizacją/opisem
zaradności Uczestnika.
4. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną:
a) na adres mailowy: zaradne@optima.pl lub
b) poprzez wypełnienie formularza na stronie www.zaradne.pl
5. Zgłoszenie musi zawierać:
a) imię i nazwisko osoby zgłaszającej się do udziału
		 w konkursie
b) telefon komórkowy (podany przy wniosku o pożyczkę)
c) adres e-mail
d) zdjęcie z krótkim opisem lub opis zadania konkursowego
6. Dokonując zgłoszenia, Uczestnik wyraża zgodę na warunki
Regulaminu i podporządkowuje się jego postanowieniom.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych
Uczestników Konkursu podanych w nadesłanych zgłoszeniach.
Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych
w Regulaminie są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.
7. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, o którym
mowa powyżej oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych prac,
b) z chwilą wysłania zgłoszenia przekazuje nieodpłatnie
		 pełne prawa autorskie do pracy na rzecz Organizatora
c) Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby
		 występujące lub uwiecznione na zdjęciach, wyraziły
		 zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku
d) Uczestnik Konkursu zgadza się na posługiwanie się przez
		 Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach
		informacyjnych

e) Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikacje
		 i powielanie nadesłanej pracy przez Organizatora.
		 Pola eksploatacji:
• internet
• materiały reklamowe (drukowane i w formie
			elektronicznej)
• prasa
• telewizja
• radio

IV. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW
1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu
Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny
prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania
wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz
interpretacji Regulaminu, Organizator powoła komisję
konkursową.
2. W skład komisji konkursowej będą wchodziły 3 osoby
spośród personelu Organizatora zajmujące następujące
stanowiska:
a) Dyrektor Pionu Badań i Rozwoju
b) Specjalista/Koordynator ds. Marketingu
c) E-commerce Manager
3. Spośród prawidłowych zgłoszeń, Komisja dokona wyboru
54 prac, które w ocenie Komisji w najtrafniejszy i/lub
najciekawszy sposób opisują zadanie konkursowe, określając
równocześnie miejsce jakie zajęło dane zgłoszenie (od 1 do 54).
4. Obrady komisji będą prowadzone w dniach 27-30 września
2016 r.

V.	NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie „Moja zaradność” są:
a) dla 4 prac, które zajmą miejsca od 1-4: nagroda główna,
		 każda o wartości 10.000zł
b) dla 50 prac, które zajmą miejsca od 5 do 54: 50 nagród
		 rzeczowych do wyboru.
c) nagrody rzeczowe do wyboru:
• torba skórzana czarna marki Batycki, model City
			 z kolekcji „Jesienna Symfonia“ o wartości 499 zł brutto,
• ekspres do kawy marki Bosch Tassimo Joy TAS 4503
			 o wartości 499 zł brutto,
• czytnik do ebooków marki Amazon Kindle Touch 2014
			 (z reklamami) o wartości 429 zł brutto,
• robot kuchenny marki Kenwood-AGD FPM 270 o wartości
			 499 zł brutto.
2. Adresat Konkursu otrzymujący nagrodę, otrzyma również
dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości
otrzymanej nagrody. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na
przeznaczenie przyznanej nagrody pieniężnej w całości
na pokrycie podatku na zasadach opisanych w pkt 3.
3. Od łącznej wartości nagrody Organizator naliczy kwotę
podatku zryczałtowanego 10%, o którym mowa w art. 30
ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. i odprowadzi ją do
właściwego Urzędu Skarbowego. Organizator nie pobiera
od podatnika kwoty należnego podatku, lecz dokonuje
potrącenia należności z pieniężnej części nagrody, zgodnie
z pkt 2.
4. Nagrody przysługują wyłącznie Uczestnikom Konkursu, którzy
terminowo spłacają zaciągniętą pożyczkę i w dniu wysyłki
nagrody nie mają opóźnienia w spłacie żadnej
z wymagalnych rat pożyczki.

5. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu skorzysta z prawa
odstąpienia od umowy pożyczki w okresie 14 dni od jej
zawarcia – traci prawo do nagrody.
6. W Czasie trwania Konkursu Uczestnik może otrzymać tylko
jedną nagrodę z tytułu zawarcia umowy pożyczki.
7. Przekazanie nagród:
a) wybór nagrody rzeczowej przez Uczestnika Konkursu musi
		 zostać dokonany po ogłoszeniu i przekazaniu informacji
		 o wynikach Uczestnikom Konkursu. W celu dokonania
		 wyboru Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przekazania
		 informacji na adres: zaradne@optima.pl lub podczas
		 rozmowy z pracownikiem Organizatora
b) nagrody rzeczowe zostaną wysłane do Uczestnika
		 Konkursu kurierem do dnia 7 października 2016r.
c) nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ich
		 równowartość pieniężną.
d) w przypadku wyczerpania zapasów wyżej wymienionych
		 nagród, Organizator zastrzega sobie prawo do wydania
		 Klientowi innej nagrody rzeczowej, o podobnej wartości
		 oraz o podobnym przeznaczeniu.
e) przekazanie nagród pieniężnych ustalone zostanie
		 z laureatami indywidualnie.
f) Organizator nie bierze odpowiedzialności w sytuacji braku
		 możliwości odbioru Nagrody z powodów leżących
		 po stronie Uczestnika Konkursu.

VI. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje mogą być zgłaszane:
a. osobiście w siedzibie Organizatora w Gdańsku, 80-244,
		 przy ulicy Grunwaldzkiej 82, lub w każdej z placówek
		 Organizatora, których adresy znajdują się na stronie
		 www.optima.pl, przy czym wymaga to formy pisemnej
		 (z dopiskiem „Moja zaradność”);
b. listownie, na adres Organizatora podany powyżej,
		 (również z dopiskiem „Moja zaradność”);
c. na adres e-mail: optima@optima.pl;
d. telefonicznie pod numerem 660 123 123 (koszt połączenia
		 według taryfy operatora).

2. Reklamacja powinna być zgłoszona przez Uczestnika
Konkursu najszybciej jak to możliwe po uzyskaniu informacji
o zaistnieniu zastrzeżeń, dotyczących usług świadczonych
przez Organizatora, co pozwoli na rzetelne jej rozpatrzenie.
3. Treść reklamacji powinna zawierać imię i nazwisko
Uczestnika Konkursu, adres (zamieszkania lub e-mail),
na który ma być skierowana odpowiedź na reklamację
oraz zawierać opis sytuacji stanowiącej przedmiot
reklamacji.
4. Organizator rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki,
nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu
w przypadku spraw wymagających dodatkowych wyjaśnień,
nie więcej jednak niż do 60 dni od otrzymania reklamacji,
o czym Klient zostanie poinformowany.

VII. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający
zasady Konkursu.
2. Regulamin dostępny jest stronie internetowej www.optima.pl,
w Dziale Telefonicznej Obsługi Klienta obsługującym
Klientów pod numerem telefonu 600 840 600, w placówkach
Organizatora, u Doradców Klienta w terenie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu
w każdym czasie z ważnych przyczyn.
4. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych) zbieranych w związku z Konkursem jest
Organizator. Podanie danych jest dobrowolne.
Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych
oraz ich poprawiania.
5. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów
dołączonych do zgłoszenia konkursowego.

