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§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu „Możliwości są po to, żeby je
mnożyć” z nagrodami („Regulamin”).
2. Organizatorem Konkursu „Możliwości są po to, żeby je mnożyć” jest Bank Zachodni WBK S.A. z
siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Rynek 9/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723,posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP
896-000-56-73, REGON 930041341, o kapitale zakładowym 992 345 340zł w całości wpłaconym
(„Organizator”, „Bank”).
3. Konkurs trwa w okresie od 29 czerwca do 26 lipca 2015 roku („Okres trwania Konkursu”).
4. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu
jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i osoba
współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie
umowy o dzieło, umowy zlecenia). Z konkursu wyłączeni są pracownicy firmy John Pitcher z siedzibą w
Warszawie.
5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Definicje
1. Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z
zastrzeżeniem § 1. Pkt. 4, która w Okresie trwania Konkursu spełni łącznie poniższe warunki:
a. jest Posiadaczem Karty kredytowej albo
b. w Okresie trwania Konkursu złoży wniosek o Kartę kredytową, otrzyma pozytywną decyzję
kredytową oraz zawrze z Bankiem Umowę o udzielenie kredytu i wydanie Karty kredytowej
(„Umowa”)
c.

prawidłowo wypełni i wyśle Formularz w Okresie trwania Konkursu

d. zapozna się i zaakceptuje Regulamin oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
zgodę na udzielenie informacji stanowiącej tajemnicę bankową, iż jest klientem BZWBK S.A.
oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
do celów związanych z realizacją Konkursu (dalej „Zgłoszenie”).
2. Karta kredytowa – karta w rozumieniu Regulaminu wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK.
3. Posiadacz Karty – osoba fizyczna, która na podstawie umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej
Karty kredytowej dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji przy użyciu Karty.
4. Data zgłoszenia do Konkursu – data pierwszego poprawnego wypełnienia i wysłania Formularza.
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5. Formularz – formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Organizatora www.bzwbk.pl/mozliwosci,
zawierający następujące pola: imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail, potwierdzenie adresu email, numer
telefonu kontaktowego, Nick(podany Nick nie może być Imieniem lub Nazwiskiem), akceptację
warunków Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zobowiązanie do
udzielenia w przypadku kwalifikacji do fazy finałowej zgody na udzielenie informacji stanowiącej
tajemnicę bankową, iż jest klientem BZWBK S.A. oraz zgody na przesyłanie informacji handlowej za
pomocą środków komunikacji elektronicznej do celów związanych z realizacją Konkursu.
6. Pytanie Konkursowe – pytanie, na które należy odpowiedzieć, żeby walczyć o nagrodę główną
„Wyobraź sobie, że otrzymujesz 5 tys. zł. Co z nimi robisz? Jakie nowe możliwości
wykorzystujesz?” Maksymalna długość odpowiedzi na Pytanie Konkursowe nie może przekroczyć 500
znaków.
7. Zwycięzcy – 3 Uczestników, którzy udzielą najbardziej kreatywnej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe,
pomyślnie przejdą Fazę eliminacyjną oraz weryfikację telefoniczną, podczas której zadaniem będzie
udzielenie najciekawszej odpowiedzi na 3 pytania finałowe.
8. Nagroda Główna – dwuosobowy bilet lotniczy w jedną stronę do Lizbony oraz nagroda pieniężna w
wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych), która zostanie przekazana przez Organizatora na
rachunek Karty kredytowej Zwycięzcy. Podróż do Lizbony odbędzie się w okresie od 10 sierpnia do 16
sierpnia 2015 roku.
9. Nagroda dodatkowa – nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł. (jeden tysiąc złotych) przeznaczona dla
9 Uczestników, którzy udzielą najbardziej kreatywnej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, pomyślnie
przejdą Fazę eliminacyjną, jednak nie przejdą weryfikacji telefonicznej, podczas której zadaniem będzie
udzielenie najciekawszej odpowiedzi na 3 pytania. Nagroda zostanie przekazana przez Organizatora na
rachunek Karty kredytowej Uczestnika.
10. Wyróżnienie – nagroda pieniężna w wysokości 500 zł. (pięćset złotych) przeznaczona dla 20
Uczestników, którzy udzielą najbardziej kreatywnej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, ale nie przejdą
Fazy eliminacyjnej. Nagroda zostanie przekazana przez Organizatora na rachunek Karty kredytowej
Uczestnika.
11. Fotorelacja z podróży – warunki określone w §3 ust. 8-10, które należy spełnić podczas realizacji
podróży do Lizbony.
12. Faza eliminacyjna – faza eliminacyjna Konkursu trwać będzie 4 tygodnie, od 29 czerwca 2015 roku do
26 lipca 2015 roku. W każdym z tygodni wybieranych jest 5 Uczestników, którzy otrzymają Wyróżnienie
oraz 3 Uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do Fazy finałowej.
13. Faza finałowa – faza finałowa Konkursu trwać będzie 8 dni od 27 lipca do 3 sierpnia 2015 roku. W Fazie
finałowej poprzez weryfikację telefoniczną. wybieranych jest 3 spośród 12 zakwalifikowanych
najlepszych Uczestników z Fazy eliminacyjnej.

§ 3. Zasady i przebieg Konkursu
1. Zgłoszenia do Konkursu przez Uczestnika można dokonywać od 29 czerwca 2015 roku od 9:00 do 26
lipca 2015 roku do 23:59.
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2. Uczestnik po wejściu na stronę www.bzwbk.pl/mozliwosci wypełni test „Czy umiesz mnożyć
możliwości”, na końcu którego pojawi się Pytanie Konkursowe („Pytanie Konkursowe”). Po udzieleniu
odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, Uczestnik musi poprawnie wypełnić Formularz.

3. Konkurs

jest

podzielony

na

dwa

etapy

–

Fazę

eliminacyjną

oraz

Fazę

finałową.

W Fazie eliminacyjnej przyznawane są Wyróżnienia, w fazie finałowej Nagrody główne oraz Nagrody
dodatkowe.
a) Faza eliminacyjna
Tydzień 1

Tydzień

Tydzień 3

Tydzień 4

29.06.2015 –
5.07.2015

6-12.07.2015

13-19.07.2015

20-26.07.2015

Awans do finału

3 Uczestników

3 Uczestników

3 Uczestników

3 Uczestników

Wyróżnienia

5 Uczestników

5 Uczestników

5 Uczestników

5 Uczestników

b) Faza finałowa
27.07-03.08.2015 weryfikacja telefoniczna
Nagroda główna

3 uczestników

Nagrody dodatkowe:

9 Uczestników

4. Faza eliminacyjna podzielona jest na 4 tygodnie, w każdym tygodniu 3 Uczestników otrzymuje awans do
Fazy finałowej, a 5 Uczestników otrzymuje nagrodę tygodnia w postaci Wyróżnienia.
5. Do Fazy finałowej przechodzi po 3 Uczestników z każdego tygodnia Fazy eliminacyjnej, w sumie 12
Uczestników, z którymi przeprowadzone zostaną rozmowy telefoniczne. Nagrodę Główną otrzyma 3
Uczestników, którzy udzielą najciekawszych odpowiedzi na 3 pytania finałowe.
6. Warunkiem wzięcia udziału w Fazie finałowej jest udzielenie Organizatorowi pisemnego upoważnienia
do przekazania danych osobowych w celu realizacji Konkursu oraz udzielenia zgody na ujawnienie
tajemnicy bankowej w zakresie informacji, iż Uczestnicy są klientami Banku Zachodniego WBK SA. Na
podstawie upoważnienia Organizator na potrzeby realizacji Konkursu, przekaże dane osobowe firmie
John Pitcher z siedzibą w Warszawie, która działa na zlecenie Organizatora. Organizator poprzez firmę
kurierską dostarczy do Uczestników formularz upoważnienia oraz zweryfikuje tożsamość Uczestnika.
Podpisany formularz Uczestnik przekaże kurierowi.
7. Odpowiedzi na Pytania Konkursowe oraz odpowiedzi na 3 pytania finałowe udzielone w ramach rozmów
telefonicznych, ocenianie są przez jury, które będzie złożone z przedstawicieli Organizatora.
8. 3 (trzech) Zwycięzców otrzyma Nagrodę główną oraz zadanie “Dowolną drogą, dowolnym sposobem,
w ciągu 7 dni wrócić do Warszawy z Lizbony”.
Podczas podróży muszą korzystać tylko z karty kredytowej BZ WBK oraz dokumentować swoją podróż.
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Dokumentacja podróży będzie polegała na wykonaniu co najmniej 2 (dwóch) filmów o długości minimum
60 sekund oraz co najmniej 5 (pięć) zdjęć dziennie. Filmy oraz zdjęcia muszą dotyczyć wykorzystania
Karty kredytowej BZ WBK.
9. Organizator dostarczy Uczestnikom sprzęt audiowizualny, który umożliwi przygotowanie relacji z
podróży. Sprzęt audiowizualny należy zwrócić Organizatorowi po podróży w stanie nienaruszonym.
Z chwilą przekazania Fotorelacji z podróży Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na ich
wykorzystanie w celu związanym z prowadzoną działalnością, w tym wykorzystywania materiałów
audiowizualnych w celach promocyjnych.
10. Dodatkowo każdy z Uczestników otrzyma zadanie przybycia we wskazane miejsce podczas podróży i
spotkania z przedstawicielami Bloga „Busem Przez Świat”. Miejsce spotkanie będzie różne dla każdego
ze Zwycięzców.

§ 4. Zasady wydawania Nagród
1. Nagrodzony Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody głównej, Nagrody dodatkowej
lub Wyróżnienia na osoby trzecie.
2. Nagrodzony Uczestnik nie może domagać się zamiany Nagrody głównej, Nagrody dodatkowej lub
Wyróżnienia na inną.
3. Nagrodzony Uczestnik ma prawo zrezygnować z Nagrody głównej, Nagrody dodatkowej lub
Wyróżnienia, poprzez wysłanie wiadomości email z adresu email podanego w zgłoszeniu na adres
konkursy@bzwbk.pl ze swoją dyspozycją.
4. Nagroda główna (bilet lotniczy) zostanie przekazana Zwycięzcy poprzez przesyłkę kurierską w ciągu 7
dni od momentu przekazania Zwycięzcy informacji o wygranej. Nagroda główna pieniężna zostanie
przekazana przez Organizatora na rachunek Karty kredytowej Zwycięzcy w ciągu 7 dni od momentu
przekazania Zwycięzcy informacji o wygranej.
5. Nagrody dodatkowe oraz Wyróżnienia zostaną przekazane na rachunek Karty kredytowej najpóźniej w
terminie 30 dni od zakończenia Konkursu
6. W przypadku posiadania przez Uczestnika więcej niż jednego rachunku Karty kredytowej Organizator
przekaże Nagrodę główną (pieniężną), Nagrody dodatkowe lub Wyróżnienie tylko na jeden z nich. O
wyborze rachunku Karty kredytowej, który zostanie uznany decyduje Organizator.
7. Uczestnik o wygraniu Nagrody dodatkowej lub Wyróżnienia w Konkursie zostanie poinformowany
telefonicznie.
8. Do zakończenia Okresu trwania Konkursu na stronie www.bzwbk.pl/mozliwosci zostanie zamieszczona
informacja, w której podane zostaną dane (Nick) Uczestników nagrodzonych Nagrodą główną oraz
Nagrodą dodatkową Konkursu.
9. Organizator rozstrzyga o losie nieodebranych lub zwróconych Nagród Konkursu.
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§ 5. Podatki od nagród
1. Wartość każdej Nagrody w konkursie zostanie dodatkowo ubruttowiona o zryczałtowany podatek
dochodowy należny od tych nagród.
2. Od łącznej wartości Nagrody w Konkursie, Bank (jako płatnik) potrąci 10% zryczałtowany podatek
dochodowy, a pobrany podatek przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.

§ 6. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników ustnie w siedzibie Banku,
dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą Klienta, pisemnie na adres Banku lub
jego dowolnej jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą Klienta, telefonicznie lub w formie
elektronicznej. Odpowiednie adresy, w tym poczty elektronicznej, oraz numery telefonów dostępne są w
jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługą Klienta oraz wskazane na stronie
internetowej Banku www.bzwbk.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również opis i wskazanie
przyczyny reklamacji.
3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Bank pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie
elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania
reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony
maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania
okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny będzie w okresie od 29 czerwca 2015 roku do 10 sierpnia 2015 roku na
stronie www.bzwbk.pl/mozliwosci
2. Bank jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.
3. Bank Zachodni WBK S.A., 50-950 Wrocław, Rynek 9/11, jako Organizator i administrator danych
osobowych Uczestników Promocji zbiera dane Uczestników na zasadzie dobrowolności i będzie je
przetwarzał w celu przeprowadzenia Konkursu „Możliwości są po to, żeby je mnożyć.” Uczestnikom
Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania.
4. W

sprawach

nieuregulowanych

w

niniejszym

Regulaminie

zastosowanie

mają

powszechnie

obowiązujące przepisy prawa.
5. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.
6. Uczestnik może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników
Konsumenta.
7. Ewentualne spory pomiędzy Uczestnikiem a Bankiem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem
Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8000 zł.
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