
Regulamin konkursu 

“Podróż marzeo” 

 

§1. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu „Podróż marzeo” (dalej „Konkurs”) jest IQ Marketing (Poland) Sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie (02-954 Warszawa), przy ul. Wiktorii Wiedeoskiej 17, wpisany do 

Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 13098, kapitał zakładowy: 

368.900,00zł., NIP: 525-10-22-800,REGON: 01778739 (dalej: „Organizator”). Konkurs 

organizowany jest na zlecenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 000 1538, NIP 526-030-

02-91, wysokośd kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni 

opłacony („Bank”). 

2. Konkursem objęte są transakcje dokonane za pomocą następujących kart kredytowych, 

wydanych przez Bank w systemie rozliczeniowym MasterCard („Karty Kredytowe”) które 

spełniają warunki opisane w §3: 

- Karta Kredytowa Citibank World MasterCard 

- Karta Kredytowa Citibank Wizz Air World MasterCard 

- Karta Kredytowa Citibank-LOT Silver 

- Karta Kredytowa Citibank-LOT Gold 

- Karta Kredytowa Citibank-LOT Platinum 

- Karta Kredytowa Citibank MasterCard World Signia Ultime 

- Karta Kredytowa Citibank-PLUS Silver 

- Karta Kredytowa Citibank-PLUS Gold 

- Karta Kredytowa Citibank Silver 

- Karta Kredytowa Citibank Gold 

- Karta Kredytowa Citibank Platinum 

 

3. Konkurs prowadzony jest od 21 grudnia 2012 do 19 kwietnia 2013 i obejmuje transakcje 

dokonane w tym terminie. 

 



4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem 

internetowej aplikacji konkursowej dostępnej pod adresem www.wygrajpodroz.pl 

 

§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. W Konkursie może uczestniczyd osoba fizyczna będąca posiadaczem Karty Kredytowej 

wydanej przez Bank na podstawie umowy o kartę kredytową zawartą z Bankiem 

(„Uczestnik”). 

 

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są; 

a) pracownicy Organizatora, 

b) pracownicy Banku, 

c) pracownicy i współpracownicy podmiotów które w jakikolwiek sposób uczestniczą w 

organizacji lub przebiegu Konkursu, lub świadczą usługi na rzecz Banku lub 

Organizatora związane z organizacją lub przebiegiem Konkursu,  oraz najbliżsi 

członkowie ich rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeostwo, małżonkowie,  rodzice 

małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

 

3. W przypadku, gdy okaże się, że Nagroda w Konkursie przysługiwałaby którejkolwiek z osób 

wskazanych w ust. 2 powyżej, Nagroda ta zostanie przekazana kolejnej osobie w rankingu. 

 

§3. Przebieg Konkursu 

 

1. Organizator w okresie od 21 grudnia 2012 do 19 kwietnia 2013 roku ( dalej „Okres Trwania 

Konkursu”) udostępnia za pośrednictwem strony www.wygrajpodroz.pl aplikację konkursową 

umożliwiającą wykonanie przez Uczestników zadania konkursowego (dalej jako: „Zadanie 

Konkursowe”) polegającego na udziale w grze zręcznościowo-logicznej i osiągnięciu 

najlepszego wyniku. 

 

2. Celem gry jest rywalizacja między uczestnikami i osiągnięcie jak największej liczby punktów 

podczas jednej gry, poprzez ułożenie jak największej ilości linii, ze spadających z góry planszy 

klocków o różnym kształcie.  

 

3. Aby zagrad w grę, Uczestnik, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie 

internetowej www.wygrajpodroz.pl, musi zarejestrowad w sposób opisany w ust. 6 poniżej 



bezgotówkową transakcję dokonaną Kartą Kredytowa, spełniającą warunki opisane w ust. 4 

poniżej. Transakcja musi byd  dokonana w Okresie Trwania Konkursu.  

 

4. Udział w Konkursie umożliwiają wyłącznie bezgotówkowe transakcje, które spełniają 

poniższe warunki: 

a. transakcje będą transakcjami bezgotówkowymi lub transakcjami zbliżeniowymi w 

rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie 

S.A., 

b. transakcje nie będą przelewami z rachunku Karty Kredytowej, w tym przelewami 

będącymi zapłatą rachunków obejmujących wydatki Uczestnika, o których mowa w 

§7 Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A., 

c. pojedyncza transakcja musi mied wartośd co najmniej 10 zł, 

d. w przypadku więcej niż dwóch transakcji wykonanych u jednego akceptanta w 

przeciągu jednego dnia (tj. transakcji widocznych w systemie Banku z tym samym 

opisem), transakcje te nie będą brane pod uwagę w Konkursie, 

e. transakcje, o których mowa powyżej, które będą transakcjami zwróconymi, nie będą 

brane pod uwagę w Konkursie. Transakcję zwróconą rozumiane się jako transakcję 

(dokonanie płatności) za zakup towarów lub usług przy użyciu Karty, a następnie 

otrzymanie przez Klienta w Banku lub w punkcie usługowo-handlowym zwrot chodby 

części kwoty transakcji. 

 

5. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania oryginalnego wydruku z terminala, jako 

potwierdzenie dokonania transakcji, spełniającej wymogi regulaminu.  

 

6. Uczestnik na stronie www.wygrajpodroz.pl  wypełnia formularz rejestracyjny, podając: 

a) swoje imię i nazwisko, 

b) datę i kwotę transakcji dokonanej Kartą Kredytową , z zastrzeżeniem, że jedną 

transakcję Uczestnik może zgłosid do Konkursu wyłącznie jeden raz, 

c) kontaktowy numer telefonu. 

 

7. Podczas procesu rejestracji o którym mowa w §3 ust. 6,  Uczestnik jest informowany o:  

a) obowiązku zachowania potwierdzenia z terminala rejestrowanej transakcji, 

b) konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych przez niego danych 

osobowych przez Organizatora do celów wyłonienia laureatów i wydania nagrody, 

http://www.wygrajpodroz.pl/


c) konieczności podpisania zgody na ujawnienie Organizatorowi przez Bank informacji o 

transakcji zarejestrowanej na potrzeby Konkursu w celu zweryfikowania przez Bank 

zwycięskiej transakcji, której wzór stanowi załącznik do regulaminu, 

d) możliwości zarejestrowania każdej transakcji tylko jeden raz. 

 

8. Uczestnik w toku rejestracji ma możliwośd zapoznania się z regulaminem. Wymogiem udziału 

w Konkursie jest akceptacja regulaminu i wyrażanie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie i celu opisanym w §3 ust. 7 pkt. b) regulaminu. 

 

9. Po zakooczeniu procesu rejestracji opisanej powyżej Uczestnik przystępuje do rozwiązywania 

Zadania Konkursowego.  

  

10. Aplikacja konkursowa po ułożeniu przez Uczestnika pełnych wierszy na planszy przyznaje mu  

punkty. Po ułożeniu pełnego wiersza linia znika. Koniec gry następuje w momencie, gdy 

upadający klocek nie mieści się na planszy. Uczestnik otrzyma informację o zakooczeniu gry i 

uzyskanym wyniku.  

 

11. Wynik Uczestnika jest rejestrowany i wyświetla się w dziennych rankingu jako imię i dwie 

pierwsze litery jego nazwiska. 

 

12. Miejsce w rankingu przyznawane jest na podstawie ilości uzyskanych punktów, im większa 

ilośd punktów tym wyższa pozycja Uczestnika w rankingu.  W przypadku identycznej liczby 

punktów, wyższe miejsce w rankingu uzyskuje ten Uczestnik, który osiągnął dany wynik przy 

mniejszej liczbie ułożonych pełnych linii. W przypadku gdy wartości te są także równe, wyżej 

w rankingu będzie ten Uczestnik, który skooczył grę w krótszym czasie.  

 

13. Punkty zdobyte przez Uczestnika w różnych grach nie podlegają zsumowaniu. 

 

14. W trakcie gry, pomiędzy aplikacją konkursową a serwerem następuje przesył danych, do 

którego to niezbędne jest połączenie internetowe. W przypadku przerwania połączenia w 

trakcie trwania danej gry, wynik z tej gry nie zostanie zapisany i nie będzie uwzględniany w 

rankingu. To samo tyczy się przypadków, gdy Uczestnik w jakikolwiek sposób spowoduje 

zamknięcie aplikacji konkursowej przed zakooczeniem danej gry.  

 



15. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wpływa na przebieg gry w 

sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez utrudnianie innym uczestnikom dostępu do 

aplikacji konkursowej, sztuczne dodawanie punktów, zatrzymywanie czasu, lub inne działania 

ingerujące w budowę i funkcjonowanie aplikacji konkursowej, zgłaszanie fikcyjnych 

transakcji, Organizator podejmie decyzję o wykluczeniu tego Uczestnika z Konkursu, a jego 

wynik po zweryfikowaniu nie będzie uwzględniany w rankingu. 

 

16. Organizator zastrzega, że niektóre z programów typu firewall zainstalowane na komputerze 

Uczestnika mogą powodowad problemy z Aplikacją konkursową. 

 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do kilkuminutowego wyłączenia dostępu do Aplikacji 

konkursowej w celu przeprowadzenia ewentualnych prac konserwacyjnych. Prace te będą 

rozpoczynad się jednak dopiero po zakooczeniu przez Uczestników wszystkich prowadzonych 

w danym momencie gier. 

 

§4. Nagrody 

 

1. Organizator przyzna w Konkursie następujące nagrody, zwane dalej łącznie „ Nagrody”: 

a) 4 ( cztery ) Nagrody I stopnia w postaci vouchera o wartości 45 000 zł. brutto 

(słownie: czterdzieści sześd tysięcy złotych) na realizację, dwuosobowego wyjazdu w 

wybrany przez Laureata kierunek z pośród: Australii, Nowej Zelandii, Madagaskaru i 

Balii. Vouchery są ważne przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania Laureatom. 

b) 360 ( trzysta sześddziesiąt ) Nagród II stopnia w postaci  walizek podróżnych, o 

wartości jednostkowej 222 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa złote) brutto. 

 

2. Jeden uczestnik może w Konkursie wygrad tylko jedną Nagrodę danego stopnia. 

 

3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na Nagrodę innego rodzaju bądź 

gotówkę. 

 

4. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby 

trzecie. 

 

5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 



§5. Zasady Przyznawania i Sposób wydania Nagród w Konkursie 

 

1. Organizator nagrodzi:  

a) Nagrodą I stopnia jednego Uczestnika, który w danym okresie trwania Konkursu ( 

21.12.2012 – 21.01.2013; 22.01.2013 – 15.02.2013; 16.02.2013 – 15.03.2013; 

16.03.2012 – 15.04.2013) uzyskał najlepszy wynik w grze („Laureat”), 

b) Nagrodą II stopnia Uczestników, którzy w każdym dniu Okresu Trwania Konkursy 

uzyskali pierwsze trzy wyniki dzienne.    

 

2. Wyniki uzyskane przez Uczestników będą dostępne na stronie internetowe 

WWW.wygrajporoz.pl 

 

3. Organizator publikuje rankingi dzienne do dwóch dni roboczych po zakooczeniu danego dnia, 

którego dotyczy ranking dzienny.  

 

4. Nagrody zostaną doręczone Laureatom do dnia 20 maja 2013 roku, za pośrednictwem 

wysyłki kurierskiej. W przypadku Nagrody I stopnia Laureat może ją odebrad także osobiście 

w siedzibie Organizatora.  

 

5. W przypadku Nagrody I stopnia Organizator skontaktuje się z Laureatem w terminie do 5 dni 

roboczych od wyłonienia Laureata. 

 

6. W przypadku Nagrody II stopnia Organizator skontaktuje się z Laureatem w terminie 3 dni 

roboczych od dnia opublikowania rankingu dziennego, w którym Laureat otrzymał najlepszy 

wynik w danym dniu. 

 

7. Organizator podejmie dwie próby w odstępach jednodniowych, skontaktowania się z 

Laureatami. Podczas rozmowy telefonicznej, Laureat zobowiązany jest do wykonania 

następujących czynności, w podanej kolejności: 

a) wyrazid zgodę na nagrywanie rozmowy, 

b) podad swoje dane osobowe ( imię, nazwisko, adres zamieszkania), zgodne z danymi 

wskazanymi podczas rejestracji. 

 

8. Podczas rozmowy telefonicznej, Laureat zostanie poproszony o przesłanie Organizatorowi w 

terminie kolejnych 5 dni roboczych oryginałów wydruków z terminala transakcji, którą 

http://www.wygrajporoz.pl/


zarejestrował w ramach zwycięskiego zgłoszenia w Konkursie oraz podpisanej zgody, o której 

mowa w § 3 ust. 7 pkt c regulaminu, w celu potwierdzenia przez Bank dokonania 

zarejestrowanej transakcji. 

 

9. W przypadku Laureata, który jest osobą niepełnoletnią, jest on zobowiązany do przesłania 

Organizatorowi zgody jego przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie i odbiór 

nagrody. 

 

10. W przypadku niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem, odmowy 

podania danych osobowych, lub  niewysłania przez Laureata Organizatorowi w terminie 

potwierdzenia zarejestrowanej  transakcji, lub nie przesłania zgody o której mowa w ust. 8 

powyżej, Laureat traci prawo do Nagrody. 

 

11. W przypadkach, o których mowa w ust. 10 powyżej , miejsce  Laureata, który utracił prawo 

do Nagrody zajmie Uczestnik który byłby uprawniony do Nagrody, gdyby Laureat, który 

utracił prawo do Nagrody nie brał udziału w Konkursie, zwany dalej Laureatem rezerwowym.  

 

12. Nagroda przepada na rzecz Organizatora, jeżeli: 

a) w przypadku Nagrody II stopnia, dwóch kolejno wyłonionych w trybie ust. 11 

powyżej Laureatów rezerwowych utraci prawo do nagrody z przyczyn, o których 

mowa w § 5 ust. 10 Regulaminu; 

b)  w przypadku Nagrody I stopnia, czterech kolejno wyłonionych w trybie ust. 11 

powyżej Laureatów rezerwowych utraci prawo do nagrody z przyczyn, o których 

mowa w § 5 ust. 10 Regulaminu . 

 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Laureata, w szczególności w przypadku zmiany jego danych, o której nie 

został poinformowany.  

 

14. Przez niemożnośd nawiązania kontaktu telefonicznego, rozumie się: 

a) nieodebranie telefonu w czasie sześciu telefonicznych długich sygnałów 

przerywanych, 

b) nieuzyskanie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej ( krótkie sygnały 

przerywane), 

c) uzyskanie połączenia z pocztą głosowa, 



d) nieuzyskanie polaczenia na skutek wyłączenia telefonu bądź na skutek znajdowania 

się poza zasięgiem sygnału operatora. 

 

14. Organizator przyzna Laureatom dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości należnego 

podatku od wydanych Nagród ( 1/9 wartości nagrody ). Organizator informuje, iż zgodnie z 

przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., w 

momencie wydania Nagrody pobierze od laureata nagrody dodatkową nagrodę pieniężną na 

poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, który 

zostanie przez niego odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego. 

 

§6. Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni 

zgłaszad Organizatorowi na piśmie.  

 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierad imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz 

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, jak również byd przesłana listem poleconym na 

adres Organizatora: IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o., 02-954 Warszawa, ul. Wiktorii 

Wiedeoskiej 17, z dopiskiem Reklamacja - konkurs „ Podróż marzeo”. 

 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od 

daty ich otrzymania przez Organizatora. 

 

4. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji będą miały formę pisemną. 

 

5. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym na adres podany 

w pisemnej reklamacji. 

 

 

§7. Przetwarzanie Danych Osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Bank. Dane osobowe są przetwarzane 

wyłącznie za zgodą Uczestnika i wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, 

tj. wyłonienia Laureatów, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia 

ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej - zgodnie z 



przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi. Bank może 

powierzyd przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi  lub podmiotom z nim 

powiązanym w zakresie  i celu podmiotowo związanym z Konkursem. 

 

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika podczas rozmowy 

ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania Nagrody. Uczestnikom 

udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu. 

 

3. Uczestnik ma dostęp do takich danych, możliwośd ich poprawienia oraz żądania usunięcie, 

jak również wystąpienia do Organizatora z wnioskiem o udostępnienie informacji o 

przysługujących Uczestnikowi prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

Uczestnika. 

 

§8. Postanowienia Koocowe 

 

1. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników związane z Konkursem są określone w 

niniejszym Regulaminie. W zakresie nieuregulowanym stosuje się postanowienia Regulaminu 

Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz przepisy prawa 

polskiego.  

 

2. Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.wygrajporoz.pl 

 oraz siedzibie Organizatora: IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o., ul. Wiktorii Wiedeoskiej 17, 02-

954 Warszawa.  

 

 

Załącznik do Regulaminu konkursu „Podróż marzeo” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wzór oświadczenia 

 

Niniejszym upoważniam Bank Handlowy w Warszawie S.A. do przekazania IQ Marketing (Poland) Sp. 

z o.o. informacji dotyczących transakcji moją karta kredytową nr ………………..zgłoszonych w konkursie 

„Podróż marzeo”. 

 

 

_______________________________________ 

Imię i Nazwisko  

 

_______________________________________ 

Data i podpis 

 
 


