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§ 1. 

 

 

 

 
1) Komisja konkursowa – grupa osób powołana przez 

Organizatora do rozstrzygania spraw związanych z Konkursem; 
sposób powołania Komisji Konkursowej określa Organizator; 

2) Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie 
spełniająca wymagania wskazane w §2 ust. 3 Regulaminu;  

3) Zadanie konkursowe – przedmiot oceny Komisji konkursowej, 
o którym mowa w §2 ust. 4 Regulaminu; 

4) Laureat – Uczestnik będący autorem rozwiązania Zadania 
konkursowego wyróżnionego przez Komisję Konkursową 

5) Nagroda – 20 podwójnych voucherów na mecz Miedź Legnica – 
Wisła Płock 

6) Materiał –zdjęcie lub komentarz zgłaszany przez Uczestnika do 
Konkursu 

7) Czas trwania Konkursu – od 24.04.2019 r. godz. 08:00:00 do 
25.04.2019 r. godz. 11:59:59.  

 

 

 

 

 

1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 
2) są rezydentami, czyli posiadają miejsce zamieszkania na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej; 
3) są klientami PKO Banku Polskiego, 
4) są posiadaczami „Oficjalnej Karty Ekstraklasy”; 
5) posiadają konto osobiste („Profil”), w serwisie Facebook lub 

Twitter założone i prowadzone zgodnie z regulaminami 
wymienionych serwisów; dane zawarte na Profilu muszą być 
prawdziwe, zgodne z rzeczywistością i regulaminem serwisu, 
na którym istnieje Profil.  

 

 

4. zamieszczenia 
rozwiązania Zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 3, na 
Profilu w serwisie Facebook lub Twitter. 

 

§ 3. 

 

 

 
 

§ 4. 

 

 

 

 materiały 
będące przedmiotem Zadania konkursowego

materiale będącym przedmiotem 
Zadania konkursowego

 

Materiału będącego przedmiotem Zadania 
konkursowego

serwisie

w serwisach
Materiału 

będącego przedmiotem Zadania konkursowego, 

§ 5. 
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 W Konkursie przyznane zostaną 2 (dwie) nagrody składające się z 
następujących elementów:

1) rzeczowego – w postaci 20 x 2 osobowe vouchery na mecz 
Miedź Legnica – Wisła Płock, o wartości 40,00 zł brutto), 

2) finansowego - stanowiącego równowartość należnego 
zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób 
fizycznych obliczonego od łącznej wartości obu elementów 
nagrody przyznanej Laureatowi. 

  finansowy Nagrody zostanie potrącony przez Organizatora 
przed wydaniem elementu rzeczowego Nagrody  
i przekazany na rachunek właściwego urzędu skarbowego tytułem 
należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 

 

serwisie 

 

 

 

 

 

 

§ 6. 

 

 

 
 

 udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego Profilu w serwisie 
Facebook lub Twitter; 

 prowadzenie działań sprzecznych z prawem lub dobrymi 
obyczajami, w tym godzących w prawa i dobra osób trzecich 
prawem chronione; 

 prowadzenie działań naruszających uzasadnione interesy 
Organizatora lub godzących w jego wizerunek; 

 używanie zwrotów powszechnie uznawanych za wulgarne lub 
obraźliwe  

 

 
 

§ 7. 

 

 

 

§ 8. 

 

 

 

4. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, w sprawach 

dotyczących Konkursu, Uczestnik poza uprawnieniami określonymi 
w niniejszym Regulaminie, ma prawo do dochodzenia roszczeń 
przez sądem. 

§ 9. 

 
1) w siedzibie Organizatora Konkursu: PKO Bank Polski SA 

Departament Komunikacji Korporacyjnej, ul. Puławska 15, 02-
515 Warszawa; 

2. w serwisie internetowym www.bankomania.pkobp.pl 

drogą elektroniczną na adres 
facebook@pkobp.pl  

http://www.bankomania.pkobp.pl/
http://www.bankomania.pkobp.pl/

