Regulamin
Konkursu „Legion”
Art. 1.
[Przyrzeczenie Organizatora Konkursu]
Organizator Konkursu zobowiązuje się wydać Zwycięzcom Konkursu nagrody określone szczegółowo w
niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem Konkursu. Regulamin Konkursu jest jedynym
źródłem zasad uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przyznawania nagród.
Art. 2.
[Defnicje]
(i) Akcja konkursowa pod nazwą „Legion” (zwana dalej „Konkursem”) organizowana jest przez
ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul. Podgórnej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000534131, o kapitale
zakładowym; 23.000.000,00 zł w całości pokrytym, posiadającą numer identyfkacji
podatkowej (NIP): 764-00-01-839, REGON: 570010801 (zwany dalej „Organizatorem”).
(ii)
Konkurs oznacza konkurs dla Abonentów Organizatora Konkursu prowadzony pod nazwą
„Legion”
(iii)
Organizator Konkursu rozpowszechni konkurs poprzez m. in. Internet (banner na stronie
www.asta-net.pl), news, informacja na facebook.com/astanet.
(iv)
Zwycięzcy Konkursu to osoby, które zgodnie z Regulaminem Konkursu mogą być jego
Uczestnikami, i które zostały nagrodzone przez Komisję Konkursową na zasadach wskazanych w
art.7 Regulaminu Konkursu.
(v)
Komisja oznacza zespół osób wyznaczonych przez Organizatora Konkursu do czuwania nad
prawidłowym przebiegiem Konkursu.
Komisję stanowią: Krzysztof Łykus, Łukasz Woźniak
(vi)
Zaproszenie do udziału w Konkursie oznacza informację o Konkursie, którą ogłoszono na
nośnikach podanych w pkt. iv powyżej.
(vii)
Zgłoszenie konkursowe oznacza przesłanie na wyznaczony adres w określonym odpowiedzi na
pytanie konkursowe zamieszczone na stronie internetowej Organizatora www.asta-net.pl.
(viii)
Abonent Organizatora Konkursu oznacza osobę, która zawarła z Organizatorem umowę o
świadczenie usług telekomunikacyjnych.
Art.3
[Informacja o konkursie]
Informacja o Konkursie zostanie udostępniona przez Organizatora Konkursu poprzez m. in. Internet
(banner na stronie www.asta-net.pl), news, informacja na facebook.com/astanet.
Art. 4.
[Uczestnicy Konkursu]
1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora Konkursu i ich najbliżsi, przez co
należy rozumieć małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub
stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby
pozostające we wspólnym pożyciu.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby będące Abonentami Organizatora Konkursu na
dzień jego zakończenia.

Art. 5.
[Zasady uczestnictwa w Konkursie]
Aby móc ubiegać się o nagrodę należy:
1. Polubić profl Asta-Net na Facebook
2. Odpowiedzieć na pytania:
Do 13 kwietnia 201 r. na adres poczty e-mail: marketng@asta-net.pl, bądź poprzez wiadomość
na facebook.com/astanet przesłać odpowiedź na pytania:
1) Na jakim kanale możemy obejrzeć serial Legion?
2) Jakie super moce chciałbyś posiadać i dlaczego?
3. W odpowiedzi należy podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail).
4. Zgłoszenie do konkursu stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu
przez Organizatora Konkursu.
Art. 6.
[Czas trwania konkursu]
Konkurs rozpoczyna się dnia 30 marca 2018 roku i kończy w dniu 16 kwietnia 2018 roku ogłoszeniem
wyników na stronie internetowej Organizatora.
Art. 7.
[Zasady przyznawania nagród]
1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu, na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2018 r. wybierze
Zwycięzców Konkursu, spośród osób, które spełniać będą wszystkie warunki opisane w niniejszym
regulaminie wymagane do ubiegania się o nagrodę.
2. Werdykt Komisji zostanie spisany przez Sekretarza Komisji w protokole posiedzenia i podpisany przez
Komisję.
3. Uczestnik Konkursu może dokonać jednego Zgłoszenia konkursowego.
4. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych
z wygraną na inne osoby bez zgody Organizatora Konkursu.
Art.8.
[Nagrody]
1. Przewidziana jest jedna nagroda główna:
- słuchawki Retro DJ białe oraz koszulka serialu Legion
oraz nagroda pocieszenia w postaci koszulki serialu Legion
2. Organizator Konkursu oświadcza, iż nagrody zostaną wydane Zwycięzcom Konkursu zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fzycznych (t.j.: Dz.U. z
2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn
leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany nagród w przypadku zaistnienia okoliczności, za
które nie ponosi odpowiedzialności.
5. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu, za wygraną nagrodę nie przysługuje
ekwiwalent pieniężny lub zamiana jej na inne świadczenie.
6. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo reklamacji otrzymanej nagrody w zakresie jej:
I. wyglądu, rozumianego jako kolor, kształt itp.;

II. gabarytów, rozumianych jako wielkość i waga, opakowania, w którym Zwycięzca Konkursu
odbiera nagrodę.
Art. 9.
[Powiadomienie Zwycięzców Konkursu]
1. Wyniki Konkursu będą dostępne do wglądu na stronie internetowej Organizatora Konkursu przez
okres 1 tygodnia począwszy od 16 kwietnia 2018 r.
2. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Organizatora, do
osobistego odbioru.
3. W przypadku nieodebrania nagrody, o której mowa w ust.2 niniejszego paragrafu w przeciągu 7 dni
roboczych, pomimo jednokrotnego awizowania, nagroda zostanie przeznaczona na inne cele
Organizatora Konkursu, a prawo Zwycięzcy Konkursu do ubiegania o jej wydanie wygasa.
4. Organizator Konkursu, nie zwraca kosztów związanych z odbiorem nagrody.
5. W wypadku rezygnacji z odbioru nagrody, Organizator Konkursu nie będzie zobowiązany do wypłaty
równowartości nagrody w środkach pieniężnych, jak również nie będzie zobowiązany do pokrycia
jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z tym, przez jakiekolwiek osoby.
Art. 10.
[Reklamacje i skargi dotyczące rozstrzygnięcia konkursu]
1. Reklamacje lub skargi ze strony Uczestników Konkursu dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu
powinny być składane w formie pisemnej najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2018 roku na adres:
KONKURS ASTA-NET, ul. Podgórna 10, 64-920 Piła
2. Reklamacje lub skargi składane w formie pisemnej powinny zawierać: imię, nazwisko i dokładny
adres Uczestnika Konkursu, numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis podstaw
reklamacji lub skargi oraz podpis Uczestnika Konkursu.
3. Po otrzymaniu reklamacji lub skargi, Komisja rozpatrzy ją w terminie 30 dni od daty otrzymania takiej
reklamacji lub skargi.
4. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji lub skargi jest ostateczna i wiążąca.
Art. 11.
[Postanowienia końcowe]
1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002/101/926
z późn. zm.) informacje uzyskane od Uczestników Konkursu w tym również za pośrednictwem systemu
komputerowego Organizatora Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celu
przeprowadzenia Konkursu i dostarczenia nagród.
2. Przystąpienie do Konkursu i tym samym podanie danych jest dobrowolne.
3. Każdy z uczestników Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Każdy z biorących udział w Konkursie, poprzez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki
niniejszego regulaminu.
Piła, 29 marca 2018 roku

