
Regulamin konkursu vivo pod choinką 
 

§ 1.   
Postanowienia ogólne  

 
1. Niniejszy regulamin konkursu „vivo pod choinką”, określa  zasady organizacji konkursu.  
2. Organizatorem konkursu jest United PR Grabowski Zaborowska Spółka jawna, mieszcząca 

się przy ul. Pastewna 27A, 02-954 Warszawa, posługująca się numerem NIP 951-23-35-
659. 

3. Konkurs odbywa się za pośrednictwem portalu Tabletowo.pl, należącego do Adminka 
Katarzyna Pura, z siedzibą przy ul. Pieskowa Skała 13/12, 02-699 Warszawa, posługującą 
się numerem NIP 959 184 73 93. 

4. Wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem konkursu w imieniu Organizatora, w 
szczególności takie jak ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu, rozpatrywanie reklamacji, 
przekazanie nagrody konkursowej, podejmuje redakcja. Jednocześnie Organizator 
zastrzega, że redakcja nie jest stroną stosunku zobowiązaniowego związanego z 
konkursem.   

5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 
o grach hazardowych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 847, z późn. zm.).  

 

§ 2.   
Zasady uczestnictwa w Konkursie  

 
1. Konkurs trwa w dniach 8-13.12.2020. 

2. Aby wziąć udział w konkursie należy: 

Opublikować w komentarzu pod postem konkursowym na Tabletowo.pl, z wykorzystaniem 

formularza Disqus (domyślnego systemu komentarzy na Tabletowo.pl) odpowiedź na pytanie 

związane z produktami marki vivo: 

Gdybyś pod choinką mógł znaleźć jedno z urządzeń vivo, które by to było i dlaczego? 

3. Praca konkursowa może mieć różnoraką formę - może być tekstem (maks. tysiąc 

znaków ze spacjami), grafiką (własnego autorstwa), piosenką, krzyżówką, itp. 

Wszystkie formy dozwolone. 

4. Redakcja zastrzega, że wszelkie prace konkursowe, zawierające linki, będą 

poddawane moderacji i - po jej poprawnym przejściu - zamieszczane pod wpisem 

konkursowym. 

5. Każdy może wziąć udział w konkursie tylko raz. 

6. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia.. 

 

§ 3.   
Nagrody i sposób ich przekazania 

 
1. Nagrodami w konkursie są: 

• za pierwsze miejsce: vivo X51 5G o wartości 2999 złotych, 

• za drugie miejsce: vivo TWS o wartości 499 złotych, 



• za trzecie miejsce: vivo Wireless Sport o wartości 299 złotych. 

2. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi najpóźniej 18.12.2020 w aktualizacji wpisu 

konkursowego.  

3. Każdy ze zwycięzców będzie zobowiązany skontaktować się mejlowo z redakcją 

Tabletowo.pl pod adresem konkurs@tabletowo.pl w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia 

listy zwycięzców, przekazując redakcji swoje dane teleadresowe, potrzebne do 

wysłania nagrody. 

4. Przekazanie nagrody zostanie zrealizowane przesyłką kurierską. 

 § 4.   
Podatek od wygranej  

1. Uczestnicy, którzy otrzymają nagrodę konkursową, są zobowiązani do zapłaty 
zryczałtowanego podatku dochodowego stanowiącego równowartość 10% (słownie: 
dziesięć procent) wartości nagrody konkursowej.   

2. W celu wypełnienia przez nagrodzonego Uczestnika obowiązku podatkowego, 
Organizator konkursu:  
a) przyznaje nagrodzonemu Uczestnikowi dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 

10% wartości nagrody rzeczowej,  
b) przekaże nagrodę pieniężną bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu 

skarbowego, 
c) sporządzi właściwą deklarację wymaganą przepisami prawa podatkowego. 

3. Na potrzeby dopełnienia przez Organizatora obowiązków, o których mowa w ust. 2, 
nagrodzony Uczestnik jest zobowiązany przekazać Organizatorowi na jego żądanie 
wszystkie dane i informacje wymagane prawem podatkowym.   

 

§ 5.   
Przetwarzanie danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:  
 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest United PR Grabowski Zaborowska 
Spółka jawna, mieszcząca się przy ul. Pastewna 27A, 02-954 Warszawa, posługująca się 
numerem NIP 951-23-35-659. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne ze względu na specyfikę 

przeprowadzenia konkursu. 

3. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia niniejszego 

konkursu i w celach wysyłki nagród rzeczowych. 

§ 6. 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa polskiego. 

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia. 8.12.2020. 
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