OLIVIA BUSINESS CENTRE
REGULAMIN KONKURSU „Olivia Business Centre Carpooling”

I.

Organizacja Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Olivia Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-309 Gdańsk, przy
al. Grunwaldzkiej 472A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000475473, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 PLN,
posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5842732752 (dalej: „Organizator”).
2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, inną
grą, której wynik zależy od przypadku przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Organizator przeprowadza Konkurs na stronie internetowej znajdującej się pod adresem
internetowym: cp.oliviacentre.com (dalej: „Strona Konkursowa”).
5. Regulamin Konkursu (dalej: „Regulamin”) jest i będzie dostępny podczas trwania Konkursu
oraz przez okres trzydziestu (30) dni od dnia jego zakończenia na Stronie Konkursowej.

II.

Zasady Konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) jest pracownikiem któregokolwiek z aktualnych Najemców kompleksu Olivia Business
Centre („Kompleks”) na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie,
kontraktu managerskiego lub innego stosunku cywilnoprawnego,
b) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
c) przebywa lub jest zameldowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, bez względu na
obywatelstwo,
d) dokona rejestracji na Stronie Konkursowej,
e) będzie prowadziła rejestrację realizowanych tras i przewozów na Stronie Konkursowej,
f) spełnia wymogi Regulaminu.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu (bez względu na
podstawę prawną zatrudnienia), osoby działające na zlecenie Organizatora Konkursu w
związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
3. Konkurs trwa od dnia 1 czerwca 2017 r. do odwołania, rozliczany w trybie miesięcznym.
4. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia następujących czynności łącznie:
a) dokonania rejestracji na Stronie Konkursowej,
b) zapoznania się i akceptacji Regulaminu,
c) wypełnienia wszystkich wymaganych pól kwestionariuszy konkursowych
umieszczonych na Stronie Konkursowej wraz z udzieleniem odpowiedzi w miejscach
tam wskazanych,
d) podania danych osobowych w kwestionariuszu konkursowym zamieszczonym na
Stronie Konkursowej według instrukcji umieszczonej na Stronie Konkursowej wraz z
wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu,
wyłonienia zwycięzców Konkursu, w przypadku wygranej w celu wysłania i doręczenia
nagrody, a także rozliczenia zobowiązań publicznoprawnych oraz wysyłania informacji
związanych z Konkursem i dla celów marketingowych związanych z promocją
Konkursu.
5. Osoba, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych w Pkt II.4 Regulaminu staje się
uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”).
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6. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu
oraz akceptuje jego treść.
7. Organizator, w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu oraz przed wydaniem nagród,
zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników biorących udział w Konkursie, których
działania naruszają Regulamin. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do
wykluczenia Uczestników z Konkursu, w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co
do prawdziwości podanych danych w kwestionariuszu konkursowym, o którym mowa w Pkt
II.4 lit. d) Regulaminu. Wykluczenie z Konkursu skutkuje niemożnością ponownego
przystąpienia do Konkursu.
8. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będą przedstawiciele Organizatora.

III.

Przebieg Konkursu

1. Konkurs polega na wspólnych dojazdach do pracy przez osoby pracujące na terenie kompleksu
biurowego Olivia Business Centre w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472 (dalej: „Kompleks”) i
zbieraniu kuponów za każdy przejazd, wydawanych przez Organizatora w wyznaczonym i
oznakowanym przez Organizatora miejscu na terenie Kompleksu w godzinach od 6:00 do 9:00
w dni robocze w czasie trwania Konkursu.
2. Uczestnictwo w Konkursie wymaga łącznego spełnienia następujących wymagań:
a) zarejestrowanie na platformie cp.oliviacentre.com,
b) odebranie identyfikatora Uczestnika Konkursu w miejscu i czasie określonym na
platformie cp.oliviacentre.com,
c) utworzenie na platformie cp.oliviacentre.com trasy przejazdu w relacji DomPraca z
określeniem godzin przejazdu i ilości dostępnych miejsc w pojeździe (zgodnie z
informacjami zawartymi w dowodzie rejestracyjnym pojazdu),
d) zebranie, z wykorzystaniem platformy cp.oliviacentre.com, współpasażerów do
codziennych dojazdów do Kompleksu z miejsca zamieszkania, którzy zarejestrowali się
na platformie cp.oliviacentre.com,
e) zbieranie kuponów za wspólne dojazdy do Kompleksu z miejsca zamieszkania przy
następującej gradacji:
i.
1 pasażer – żółty kupon (5 punktów),
ii.
2 pasażerów – pomarańczowy kupon (5+6 punktów),
iii.
3 pasażerów – niebieski kupon (5+6+8 punktów),
iv.
4 pasażerów – zielony kupon (5+6+8+11 punktów)
v.
5 i więcej pasażerów – dodatkowy zielony kupon za każdego pasażera
powyżej 5 (11 punktów),
vi.
Uczestnik może odebrać od hostess i przymocować naklejkę konkursową na
pojeździe w widocznym miejscu pojazdu (tylna szyba, klapa bagażnika –
okolice rejestracji, tylny zderzak), co będzie potraktowane równoznacznie z
przywiezieniem dodatkowego pasażera
każdego dnia przyjazdu do
Kompleksu pojazdem, na którym umieszczona jest ta naklejka
– przy czym za pasażera w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie będzie uznawany
kierowca pojazdu, a wydanie kuponów nastąpi wyłącznie w wyznaczonym miejscu na
terenie Kompleksu, niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, w obecności wszystkich
współpasażerów i za okazaniem identyfikatora Uczestnika,
f) przekazanie Organizatorowi (w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym na
platformie cp.oliviacentre.com) w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu
identyfikatora Uczestnika oraz zebranych w danym miesiącu kuponów w kopercie
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podpisanej Imieniem, Nazwiskiem Uczestnika oraz identyfikatorem Uczestnika,
dostarczenie koperty do biura Auto Euro Myjnia, w budynku Gate B.
Brak dopełnienia któregokolwiek z wymagań określonych w niniejszym Regulaminie
skutkować będzie według uznania Organizatora Konkursu nieuznaniem spornych kuponów lub
wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.
Czynności, o których mowa w Pkt III.2 lit. e Regulaminu mogą być wykonane przez Uczestnika
tylko jeden (1) raz w ciągu każdego dnia roboczego w okresie trwania Konkursu. Wszelkie
czynności zmierzające do naruszenia powyższego warunku, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym skutkują wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.
O wyborze dotyczącym przyznania nagród zdecyduje powołana w tym celu przez Organizatora
Komisja Konkursowa.
W terminie do 15 dnia każdego następnego miesiąca., Komisja Konkursowa podsumuje wyniki
punktowe wszystkich Uczestników, a następnie przyzna Uczestnikom Konkursu nagrody
zgodnie z Pkt. III.8 i 9.
Komisja Konkursowa przyzna: od 5 do maksymalnie 10 nagród Uczestnikom, którzy uzyskali
największą liczbę punktów w trakcie trwania Konkursu. Komisja powiadomi o liczbie
przyznanych nagród w terminie do 15 dnia każdego następnego miesiąca.
Nagrodami w Konkursie dla Uczestników, którzy uzyskali pierwsze 5 miejsc są (do wyboru):
a) „miejsce postojowe” – możliwość korzystania z jednego wyznaczonego przez
Organizatora miejsca postojowego na terenie Kompleksu przez okres 1 miesiąca w
terminie uzgodnionym z Uczestnikiem, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od
dnia przyznania nagrody przez Organizatora;
b) „mycie pojazdu” – dwukrotna usługa o nazwie „Komfort” – usługa mycia samochodu
osobowego w myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie Kompleksu (w
przypadku rezygnacji z nagrody „miejsca postojowego”)
c) „Lobster100” - karta przedpłacona do wykorzystania w restauracji Lobster na terenie
Kompleksu, o wartości 100 zł brutto (w przypadku rezygnacji z nagrody „miejsca
postojowego”) lub
d) „KokuSushi100” - karta przedpłacona do wykorzystania w restauracji Koku-Sushi na
terenie Kompleksu, o wartości 100 zł brutto (w przypadku rezygnacji z nagrody
„miejsca postojowego”),
e) „Rocciali100” – karta przedpłacona do wykorzystania w salonie fryzjerskim Rocciali w
Gdańsku na terenie Kompleksu, o wartości 100zł (w przypadku rezygnacji z nagrody
„miejsca postojowego”),
Nagrody b) – e) posiadają okres ważności 3 miesiące (termin wykorzystania nagród).

9. W przypadku przyznania przez Komisję większej liczby nagród niż 5, nagrodami dla
Uczestników, którzy uzyskali miejsca maksymalnie do 10-tego będą nagrody określone przez
Komisję z puli Nagród wymienionych w pkt 8 powyżej.
10. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w kwestionariuszu konkursowym, o
którym mowa w Pkt II. 4 lit. d) Regulaminu. W przypadku, gdy próby Organizatora
skontaktowania się z Uczestnikiem nie powiodą się, jak również w przypadku rezygnacji przez
Uczestnika z Nagrody, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo – według własnego wyboru - do
przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, wyłonionemu przez Komisję Konkursową
na podstawie kryteriów, o których mowa w Pkt. III.5 Regulaminu lub do pozostawienia Nagrody
w dyspozycji Organizatora.
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11. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku
dochodowego od osób fizycznych z tytułu Nagród związanych z Konkursem, Organizator
przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości należnego
podatku obciążającego zdobywcę tej Nagrody, która zostanie przeznaczona na zapłatę
podatku. Przed wydaniem Nagród Organizator pobierze od zdobywcy Nagrody podatek
dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie
dokonany poprzez potrącenie podatku z nagrodą dodatkową, o której mowa powyżej.
12. Nagroda nie może być wymieniona na inną lub na jej równowartość pieniężną, za wyjątkiem
przypadków przewidzianych w Pkt. III.8.
13. Nagrody zostaną przekazane Uczestnikom nagrodzonym w siedzibie Organizatora w miejscu i
czasie określonym w odrębnej korespondencji mailowej, nie później jednak niż w terminie 14
dni od dnia powiadomienia o przyznaniu Nagrody. Warunkiem wydania Nagrody jest
poprawne uzupełnienie przez nagrodzonych Uczestników Konkursu formularza, który
umożliwi Organizatorowi poprawne rozliczenie podatku dochodowego.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn od niego
niezależnych i leżących po stronie Uczestników. Organizator nie ponosi, w szczególności
odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Uczestnika
adresu lub innych danych, koniecznych do przekazania Nagrody. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji, podanego
przez Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe
przekazanie Nagrody Uczestnikowi.
15. Nagrodzony Uczestnik Konkursu może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu
ekwiwalent pieniężny.

IV.

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane na adres mailowy:
carpooling@oliviacentre.com
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane reklamującego, a także wskazanie
podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.
3. Reklamacje podlegają rozpatrzeniu w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez
Organizatora reklamacji, o której mowa w Pkt IV.1 Regulaminu.
4. O wyniku reklamacji zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony w formie wiadomości email wysłanej na adres wskazany w reklamacji.

V.

Postanowienia końcowe

1. Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptuje warunki Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w tym również
przedłużenia terminu trwania Konkursu. Zmiana jest skuteczna z chwilą powiadomienia
Uczestnika o nowej treści Regulaminu wraz z udostępnieniem jego nowej treści.
3. Uczestnik Konkursu, oświadcza, iż w przypadku otrzymania Nagrody wyraża zgodę na
opublikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem,
w szczególności na stronach internetowych Organizatora, a także zgadza się na ich
wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
4. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie mechanizmu Cookies do tych z wymienionych czynności
pobierania danych, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu. Cookies są
informacją zmieszczoną na komputerze Użytkownika i umożliwiają identyfikację komputera.
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Cookies są powszechnie stosowane przez liczne witryny internetowe. Informacje te, wskazują
w jaki sposób i kiedy Uczestnicy korzystają z danego serwisu internetowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne systemów
wykorzystywanych do realizacji Konkursu mające wpływ na wypełnienie warunków
uczestnictwa w Konkursie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w kwestionariuszu
konkursowym, o którym mowa w Pkt II.4 lit. c) Regulaminu, w szczególności za zmianę danych
osobowych uniemożliwiającą kontakt z Uczestnikiem, któremu przyznano Nagrodę.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w wykonywaniu czynności
konkursowych przez Uczestnika wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub
systemu Uczestnika Konkursu.
W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie
zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, dokonywania czynności niezgodnych
z Regulaminem, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia wykluczyć Uczestnika z
Konkursu ze skutkiem natychmiastowym. Informacje w przedmiocie wykluczonych
Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres:
carpooling@oliviacentre.com
Wszelkie zgłoszenia przypadków naruszenia Regulaminu należy kierować na adres:
carpooling@oliviacentre.com

10. Udział Uczestnika w Konkursie nie stanowi podstawy żądania przez niego jakiegokolwiek
wynagrodzenia.
11. W przypadku zmiany danych Uczestnika, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować
Organizatora o tym fakcie. Skutki braku informacji o zmianie danych obciążają Uczestnika. Pkt
V.6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
12. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają wyłącznie charakter reklamowy, natomiast
wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
13. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne
przepisy prawa polskiego.
14. Organizator zastrzega następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z
systemem teleinformatycznym Strony Konkursowej: przeglądarka internetowa Internet
Explorer co najmniej w wersji 7.0, FireFox co najmniej w wersji 2.0, Opera co najmniej w wersji
9.5, Safari w wersji co najmniej 2.0, Plugin Multimedialny Macromedia Flash 10 , komputer
klasy PC Intel Core Duo min. 2GHz, 1GB RAM, Windows w wersji minimum XP.

