
Regulamin Konkursu „Świąteczna pocztówka z Misiem Rabatkiem” 
(„Regulamin”)

Postanowienia ogólne 
§1

1. Organizatorem Konkursu jest Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 
00-923 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000001538, 
NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony, 
zwana dalej „Bankiem” lub „Organizatorem”.

2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestników Regulaminu w całości. 
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
5. Nad przebiegiem Konkursu nadzór sprawuje Komisja Konkursowa, wyłoniona przez Organizatora.
6. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w czasie trwania Konkursu na stronie internetowej Banku (www.online.citibank.pl/ 

promocje).

Czas trwania Konkursu 
§2

1. Konkurs trwa od dnia 1 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. (włącznie).

Zasady udziału w Konkursie 
§3

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie dziecko w wieku do 16 lat wraz z opiekunem prawnym, który 
jest Klientem Banku posiadającym dowolną główną Kartę Kredytową Citibank w trakcie trwania Konkursu i przynajmniej 
do dnia przyznania nagrody, nie złoży do Banku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od tejże Umowy.

2. Pracownikom Banku (niezależnie od formy zatrudnienia) lub spółek zależnych Banku w rozumieniu Kodeksu Spółek 
Handlowych, ich małżonkom, a także ich krewnym lub powinowatym w linii prostej, nie przysługuje prawo udziału 
w Konkursie.

3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnicy muszą spełnić łącznie poniższe warunki:
1) opiekun prawny dziecka, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w czasie trwania Konkursu musi dokonać dowolną ilość 

transakcji Kartą na łączną kwotę minimum 150 zł.,
2) dziecko, o którym mowa w ust. 1 powyżej, musi wykonać samodzielnie dowolną techniką świąteczną pocztówkę 

z Misiem Rabatkiem,
3) wysłać pracę, o której mowa w pkt.2 powyżej, podając na odwrocie imię i wiek dziecka oraz imię, nazwisko i PESEL 

opiekuna, o których mowa w ust. 1 powyżej, na adres Banku:

 Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 Departament Kart Kredytowych
 ul. Goleszowska 6
 01–249 Warszawa
 z dopiskiem „Świąteczna pocztówka z Misiem Rabatkiem”

 najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego).

4. Transakcje o których mowa w ust. 3 pkt. 1 powyżej muszą być Transakcjami bezgotówkowymi lub Transakcjami 
zbliżeniowymi w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. 

5. Transakcje dokonane kartami dodatkowymi, wydanymi do rachunku karty głównej Uczestnika Konkursu, będą zaliczane 
do łącznej wartości transakcji dokonanych przez opiekuna prawnego dziecka w czasie trwania Konkursu.

Nagrody 
§4

1. Nagrodami w konkursie są:
1) 3 (trzy) bony zakupowe o wartości 1000 zł brutto każdy do wykorzystania w salonach firmy SMYK, wraz z dodatkową 

nagrodą pieniężną o wartości 111 zł, z zastrzeżeniem §7.
2) 5 (pięć) bonów zakupowych o wartości 500 zł brutto każdy do wykorzystania w salonach firmy SMYK, wraz 

z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 56 zł, z zastrzeżeniem §7.
3) 10 (dziesięć) bonów zakupowych o wartości 100 zł brutto każdy do wykorzystania w salonach firmy SMYK, wraz 

z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 11 zł, z zastrzeżeniem §7.



2. Nagrody wymienione w ust. 1 pkt. 1 powyżej zostaną przydzielone 3 (trzem) uczestnikom, którzy zgodnie z werdyktem 
Komisji Konkursowej zajmą w niniejszym Konkursie miejsca od 1 do 3.

3. Nagrody wymienione w ust. 1 pkt. 2 powyżej zostaną przydzielone 5 (pięciu) uczestnikom, którzy zgodnie z werdyktem 
Komisji Konkursowej zajmą w niniejszym Konkursie miejsca od 4 do 8.

4. Nagrody wymienione w ust. 1 pkt. 3 powyżej zostaną przydzielone 10 (dziesięciu) uczestnikom, którzy zgodnie 
z werdyktem Komisji Konkursowej zajmą w niniejszym Konkursie miejsca od 9 do 18.

5. Nagrody wymienione w ust. 1 powyżej będą przekazywane wyłącznie w postaci określonej w niniejszym Regulaminie, 
bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 

6. W przypadku braku dostępności nagrody u dostawcy, przyznana zostanie nagroda u innego partnera Banku o wartości 
nie niższej niż pierwotna kwota.

7. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.

Rozstrzygnięcie konkursu i przekazanie nagród 
§5

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 31.01.2012 r.
2. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową. Podstawowym kryterium oceny jest: pomysłowość 

i oryginalność. Uwzględniając powyższe kryteria przy ocenie prac konkursowych Komisja Konkursowa będzie kierować 
się swoim własnym uznaniem.

3. Nagrody zostaną wysłane przez Bank do zwycięzców w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu, na adres 
korespondencyjny dostępny w systemie Banku,

4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z nagrody, traci on prawo do nagrody. Zostanie ona przydzielona innemu 
Uczestnikowi, o czym zdecyduje Komisja Konkursowa. 

5. Lista zwycięzców (imię, pierwsza litera nazwiska oraz miejscowość) zostanie opublikowana na stronie Banku (www.
online.citibank.pl/promocje) w ciągu 30 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Własność intelektualna 
§6

1. Z momentem przesłania do Banku pracy, o której mowa w §3 ust. 3 pkt. 2, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej 
licencji na 10 (dziesięć) lat  na korzystanie z przesłanej pracy, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach 
eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną oraz techniką cyfrową,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo kopią, na których pracę utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub 

najem oryginału albo kopii,
3) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do pamięci komputera, publikacja w sieci Internet,

4) Organizator jest uprawniony do udzielania dalszych licencji i zezwoleń osobom trzecim,
5) Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie pracy konkursowej bez oznaczania jej imieniem i nazwiskiem autora,
6) Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania przesłanych prac,
7) Organizator ma prawo dokonywać modyfikacji pracy według własnego uznania,
8) licencje i zezwolenia, o których mowa w niniejszym paragrafie są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych 

warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia przez określony powyżej okres eksploatacji.

Podatek 
§7

1. Od każdej wydanej w Konkursie nagrody zostanie pobrany i przekazany do organu podatkowego 10% podatek od 
nagród 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.). 

2. Podatek od nagród zostanie pobrany przez Bank z dodatkowej nagrody pieniężnej. 

Reklamacje i postanowienia końcowe 
§8

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem CitiPhone, serwisu Citibank Online, oddziałów 
Banku lub korespondencyjnie.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, telefon kontaktowy jak również 
dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres: Bank Handlowy w Warszawie S.A., 
Departament Kart Kredytowych; ul. Goleszowska 6, 01–249 Warszawa, z dopiskiem „Świąteczna pocztówka z Misiem 
Rabatkiem”.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Bank.

§9

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie 
charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników, Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie 
zapisów niniejszego Regulaminu. 
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2. Bank ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu w razie nieprzestrzegania przez niego przepisów prawa, dobrych 
obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.

3. Bank 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.

4. Pojęcia pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w Regulaminie Kart 
Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

5. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników 
Konkursu. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie informacji 
o zmianie Regulaminu i nowego Regulaminu na stronie internetowej Banku (www.online.citibank.pl/promocje).

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Kart Kredytowych 
Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
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