
Regulamin konkursu „Epoka Kulturalna” 
dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

I. Organizator

1.  Organizatorem konkursu jest Bank Handlowy w Warszawie S.A., („Bank” lub „Organizator”) z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 
00–923 Warszawa, zarejestrowany 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; wysokość 
kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

2. Konkurs „Epoka Kulturalna” („Konkurs”) organizowany jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy regulamin. Niniejszy Konkurs 
nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

II. Czas trwania Konkursu

1.  Konkurs trwa 5 tygodni w okresie od 07 marca, od godziny 00:00 do 10 kwietnia 2011r. do godziny 23:59. W każdym tygodniu jest 
do wygrania 8 podwójnych zaproszeń na Heineken Open’er Festival, 3 podwójne zaproszenia na koncert Roda Stewarta, 3 podwójne 
zaproszenia na koncert Chrisa de Burgh, przy czym tydzień oznacza:

I tydzień: 07 marca,  godz. 00:00 – 13 marca 2011r.,  godz. 23:59

II tydzień: 14 marca,  godz. 00:00 – 20 marca.2011r,  godz. 23:59,

III tydzień: 21 marca,  godz. 00:00 – 27 marca 2011r,  godz. 23:59

IV tydzień: 28 marca,  godz. 00:00 – 03 kwietnia 2011r.,  godz. 23:59

V tydzień: 04 kwietnia,  godz. 00:00 – 10 kwietnia 2011r.,  godz. 23:59

III. Warunki uczestnictwa

1.  W Konkursie mogą wziąć udział Klienci Banku posiadający w trakcie trwania Konkursu oraz co najmniej do dnia ogłoszenia listy 
laureatów Konkursu Kartę Kredytową Citibank (Citibank Silver, Citibank Gold, Citibank Platinum i Citibank–Elle).

2.  Z konkursu wykluczone są osoby organizujące Konkurs. Osobami organizującymi Konkurs są: Kierownik ds. współpracy z partnerami 
banku, Kierownik ds. zarządzania portfelem karty kredytowej, Specjalista ds. produktu.

IV. Zasady Konkursu:

1.  Podwójne zaproszenie na koncert otrzyma pierwsze 14 osób, które w tygodniu trwania konkursu według par. II pkt. 1:

a) dokona transakcji Kartą Kredytową Citibank na łączną kwotę minimum 500 złotych

b) wyśle smsa na numer 661 00 2484 o treści „bilet.1 lub bilet.2 lub bilet.3” z numeru telefonu komórkowego zarejestrowanego 
w systemie banku, gdzie:

 bilet.1 oznacza Heineken Open’er Festival,

 bilet.2 oznacza Koncert Roda Stewarta,

 bilet.3 oznacza Koncert Chrisa de Burgh.

2. Decyduje kolejność zgłoszeń.

3. W sytuacji, gdy dwóch lub więcej Uczestników wyśle smsa o tej samej treści i w tym samym czasie, nagroda zostanie przyznana 
Uczestnikom, którzy dokonają najwyższą wartość transakcji Kartą Kredytową Citibank w danym tygodniu trwania Konkursu.

4.  Każdy Uczestnik w ramach Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę

5.  Do spełnienia warunku konkursu opisanego w par. IV pkt. 1a będą uwzględniane tylko transakcje bezgotówkowe dokonane na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz przelewy zdefiniowane jako “Opłata rachunków Kartą Kredytową”. Wypłaty gotówki z bankomatów 
oraz przelewy gotówki nie będą uwzględniane do spełnienia warunku określonego w punkcie IV ust. 1. a).

6. Przelewy zdefiniowane jako „Opłata rachunków Kartą Kredytową” opisane są w rozdziale IV, par. 8, punkt 12 Regulaminu Kart 
Kredytowych Citibank. Aby ustawić ten typ odbiorcy należy zadzwonić do CitiPhone i zdefiniować nowego odbiorcę za pośrednictwem 
doradcy. Zdefiniowani w ten sposób beneficjenci płatności rachunków widoczni są w Citibank Online w sekcji Opłata rachunków Kartą 
Kredytową lub oznaczeni są gwiazdką na liście odbiorców.

7. Konkursem objęte są Transakcje bezgotówkowe dokonane Kartą Główną lub Kartami Dodatkowymi. Klienci, którzy dokonują transakcji 
Kartami Dodatkowymi, zgłaszają do Konkursu posiadaczy Karty Głównej.

8. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu w razie nieprzestrzegania przez niego przepisów prawa, dobrych 
obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.

9. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres Bank 
Handlowy w Warszawie S.A., Departament Kart Kredytowych; ul. Goleszowska 6, 01–249 Warszawa z dopiskiem „Epoka Kulturalna” 
w terminie do 30 kwietnia 2011r. (decyduje data stempla pocztowego).

10. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika oraz podstawę reklamacji.
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V. Nagrody

1. Nagrodami głównymi w konkursie są:

a)  bilety na festiwal Heineken Open’er Festival, o wartości 370 zł – sztuk 80

b)  bilety na koncert Roda Stewart o wartości 220 zł – sztuk 30

c)  bilety na koncert Koncert Chrisa de Burgh o wartości 155 zł – sztuk 30

 Ponadto do każdej Nagrody Rzeczowej klienta Banku zostanie przyznana dodatkowa Nagroda Pieniężna w kwocie wyznaczonej 
według następującego wzoru:

CP = CR/9

gdzie:

CP – wartość dodatkowej Nagrody Pieniężnej (ulega zaokrągleniu do pełnych złotych)

CR – wartość części niepieniężnej Nagrody

z zastrzeżeniem pkt 3.

2. W przypadku pracowników/klientów Banku do każdej nagrody rzeczowej zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 
brutto 50 pln

3. W przypadku Klientów Banku/nie pracowników BH od każdej wydanej w Konkursie nagrody głównej oraz dodatkowej zostanie 
pobrany i przekazany do organu podatkowego 10% podatek zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 51 poz. 307 z późn. zm.). Podatek od nagród zostanie pobrany 
przez Organizatora z dodatkowej części pieniężnej nagród.

4. Nagrody przyznane w ramach konkursu dla Klientów będących pracownikami Banku stanowić będą przychód ze stosunku pracy 
nagrodzonego i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. 
Nr. 14poz. 176 z pózn. zm.) stanowić będą podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych według obowiązującej 
skali podatkowej w danym roku i obciążeniu z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

VI. Powiadomienie o nagrodach

1. Do Uczestnika, którego sms zostanie zakwalifikowany w konkursie zgodnie z par. IV, pkt. 2, zostanie wysłany sms z informacją 
o wygranej nagrodzie, do 30 kwietnia 2011r. Nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską do 15.05.2011r. na adres korespondencyjny 
laureatów Konkursu, podany w systemie Organizatora.

VII. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu w zakresie i w celach związanych z Konkursem 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Uczestnicy Konkursu akceptując warunki Regulaminu przyjmują do wiadomości, iż zostali poinformowani o dobrowolności podania 
danych, prawie do wglądu i poprawiania danych oraz prawie żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych.

VIII. Postanowienia końcowe

1. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia „Regulaminu Kart 
Kredytowych”.

2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Banku pod adresem: www.online.citibank.pl

3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z problemami technicznymi w jakikolwiek sposób 
wpływającymi na ostateczne wyniki Konkursu w związku z wszelkimi przypadkami losowymi niezależnymi od działań organizatora 
lub odpowiedzialność, za które ponosi uczestnik.

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez 
zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.online.citibank.pl

5. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 07.03.2011 r.


