
REGULAMIN KONKURSU DLA UCZESTNIKÓW  

(zwany dalej Regulaminem)  

§1. Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin Konkursu  (Quiz wiedzy) dla UCZESTNIKÓW turnieju Canon Pro Golf Series 

(Turniej), organizowanego 10 czerwca 2019 r. w Sobieniach Królewskich, określa warunki 

uczestnictwa w Konkursie, nagrodę oraz kryteria ich przyznawania.  

2. Quiz organizowany jest  w ramach turnieju Canon Pro Golf Series  i ma na celu 

uatrakcyjnienie imprezy oraz promocję marki Canon.  

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.  

 

§2. Organizator 

1. Organizatorem Konkursu jest Canon Polska Sp. z o.o.  

 

§3. Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczestnik turnieju Canon Pro Golf Series, który 

potwierdził swój udział w Turnieju (Uczestnik). 

2. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na udział w nim 

na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i akceptuje jego postanowienia.  

 

§4. Zasady Konkursu 

1. Na dedykowanej stronie internetowej w dniu 10 czerwca 2019 r. zostaną udostępnione 

pytania w ramach quizu, dotyczące wiedzy  o golfie, wydarzeniach organizowanych 

przez Canon oraz z obszaru wiedzy o firmie Canon. 

2. Link do strony internetowej z pytaniami Uczestnicy otrzymają drogą mailową 11 czerwca 

2019 r. oraz będzie on opublikowany w magazynie Canon Pro Golf Series, który będzie 

przekazywany Uczestnikom podczas Turnieju. 

3. Konkurs polega na  poprawnym udzieleniu odpowiedzi na pytania konkursowe oraz  

odpowiedzi na ostatnie pytanie otwarte tejże ankiety:. Jak Pana/Pani zdaniem gra w 

golfa może wpływać na prowadzenie biznesu ? 

4. Strona z pytaniami konkursowym będzie aktywna od poniedziałku 10 czerwca 2019 r. 

do czwartku 13 czerwca 2019 r. 

5. Laureatami Konkursu zostaną 3 osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytania 

konkursowe oraz udzielą odpowiedzi na pytanie otwarte. 

6. Nagroda w konkursie wynosi łącznie 588,88 i składa się z nagrody rzeczowej oraz nagrody 

pieniężnej. Laureat otrzymuje aparat natychmiastowy z funkcją drukowania Canon 

Zoemimi  C o wartości 529,99 brutto oraz dodatkową nagrodę pieniężną o wartości  58,89 

PLN, która nie podlega wypłacie na rzecz laureata.  Nagroda, z chwila przekazania 

nagrody rzeczowej podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 

pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem podatku jest 

Organizator. Organizator potrąci z części pieniężnej nagrody zryczałtowany podatek 

dochodowy w wysokości 10 % wartości nagrody i odprowadzi na rzecz właściwego 

urzędu skarbowego.  

7. Nagroda rzeczowa przekazywana jest po wypełnieniu danych osobowych (imię, 

nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu) oraz potwierdzeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji postanowień Regulaminu 

Konkursu. Brak wskazania w/w danych uniemożliwi przyznanie nagrody.  

8. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz oceną odpowiedzi i przyznaniem nagrody 

czuwa komisja składająca się z 3 przedstawicieli firmy Canon w składzie: Anna 

Bobrowska, Katarzyna Kluza, Joanna Stankiewicz. 

9. Jury Konkursu oceniać będzie prawidłowość wypełnienia ankiety oraz odpowiedzi na 

ostatnie konkursowe pytanie.  

 

 



§6. Ogłoszenie wyników 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi w  terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu na stronie 

wydarzenia oraz drogą mailową. 

 

§7. Postanowienia końcowe 

1. Kwestie nie objęte Regulaminem, a dotyczące Konkursu rozstrzyga zawsze Organizator.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji Regulaminu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.  

4. Nie przysługuje ekwiwalent pieniężny w przypadku rezygnacji z nagrody oraz wyklucza 

się możliwość przeniesienia prawo do nagrody na osobę trzecią. 
 


