Regulamin konkursu “Nowość w Leonie”
ważny od 13 sierpnia 2018 r. (wszystkie poniższe ceny są cenami brutoo
1. Konkurs trwa w okresie od 13.08.2018 r. do odwołania.
2. Organizatorem jest frma Leon Telekom Sp. z o.o. Sp. k.
Z siedzibą w Rybniku przy ul. Kilińskiego 33D, 44-200
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy
w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000411574, NIP 6423179156
Kto może wziąć udział w konkursie?
3. Konkurs jest skierowany do osób, które są klientami
przynajmniej jednej ze spółek Grupy Leon i nie posiadają
zaległości fnansowych wobec tych spółek.
4. Spółki Grupy Leon to: Leon Telekomunikacja Sp. z o.o. Sp. k.,
Leon Sp. z o.o., Leon Telekom Sp. z o.o. Sp. k.
Przebieg konkursu
5. Konkurs trwa od 13.08.2018 roku do odwołania w etapach
miesięcznych (do 13 dnia kolejnego miesiącao. Podczas
każdego etapu zostaną wybrane trzy osoby, które zostaną
laureatami konkursu i otrzymają nagrody.
6. W danym etapie konkursu biorą udział uczestnicy, którzy
dokonali prawidłowego zgłoszenia, podczas danego etapu.
Jak wziąć udział w konkursie?

7. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić warunki
określone w regulaminie i dodatkowo zgłosić się do
konkursu. Zgłoszenie należy przesłać za pomocą formularza
na stronie internetowej konkurs.leon.pl lub osobiście w
Biurze Obsługi Klienta.
8. Dane osoby zgłaszającej odpowiedź w konkursie muszą
zgadzać się z danymi na umowie z operatorem Leon.
9. Poprawne zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko
zgłaszającego, adres, adres e-mail oraz odpowiedź na
zadanie konkursowe.
Wyłonienie zwycięzcy
10. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez komisję
konkursową, która wybierze dwie najciekawsze, najbardziej
wyróżniające i/lub zabawne odpowiedzi.
11. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę,
w przypadku zostania laureatem, na publikację i nieodpłatne
wykorzystywanie w celach marketngowych zdjęcia,
wizerunku, imienia i nazwiska oraz udzielonej odpowiedzi.
12. Laureaci jednego etapu konkursu są automatycznie
wykluczani z kolejnych etapów konkursu.
13. Laureaci etapu zostaną wyłonieni w ciągu 14 dni roboczych
od zakończenia danego etapu.
14. Informacja o wygranej zostanie przekazana laureatom
poprzez wiadomość e-mail i/lub telefonicznie w ciągu 3 dni
roboczych od wyboru.
15. Jeśli więcej niż jeden uczestnik konkursu przesłał identyczne
lub bardzo podobne zgłoszenie konkursowe, które zostanie
wybrane jako zwycięzkie, laureatem etapu zostaje osoba,

która jako pierwsza przesłała dane zgłoszenie.
Nagroda
16. Nagrodą w każdym etapie konkursu są:
• nagroda główna (dla zwycięzcyo: smarton o wartości
nie mniejszej niż 800 zł wraz z kartą SIM, na której
aktywowana jest taryfa komórkowa L operatora Leon, z
której zwycięzca będzie mógł korzystać przez rok za
darmo. Wartość nagrody to: wartość telefonu + 359,88
zł oraz nagroda pieniężna w wysokości 10% sumy
wartości nagrody głównej.
• druga nagroda (za drugie miejsceo: karta SIM z
aktywowaną taryfą komórkową M operatora Leon, z
której laureat będzie mógł korzystać przez rok za
darmo. Wartość nagrody to: 287,88 zł oraz nagroda
pieniężna w wysokości 10% sumy wartości drugiej
nagrody.
• trzecia nagroda (za trzecie miejsceo: karta SIM z
aktywowaną taryfą komórkową S operatora Leon, z
której laureat będzie mógł korzystać przez rok za
darmo. Wartość nagrody to: 239,88 zł oraz nagroda
pieniężna w wysokości 10% sumy wartości drugiej
nagrody.
17. Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na pokrycie
należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.
Organizator, jako płatnik, pobierze kwotę podatku i przekaże
na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.
18. Ostateczna wartość nagród zostanie podana w protokole
odbioru nagrody.
19. Nagród nie można wymienić na gotówkę.
Odwołania
20. Okres odwołania od decyzji komisji konkursowej wynosi 14
dni od daty publikacji wyników danego etapu.
21. Organizator ma 14 dni od wpłynięcia odwołania na jego
rozpatrzenie i poinformowanie zainteresowanych stron
o decyzji.
22. Odwołanie należy przesyłać w formie pisemnej na adres
(fzyczny lub e-mailo Organizatora konkursu.
Postanowienia końcowe
23. Uczestnik oświadcza, że jest autorem lub posiada inne
niczym nieograniczone prawo do rozporządzania
i korzystania z przesłanej odpowiedzi, która bierze udział
w Konkursie.
24. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy spółek Grupy
Leon i ich małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo
i dziadkowie.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu
oraz do zakończenia konkursu po każdym etapie.
26. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje niniejszy
regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych na
potrzeby wyboru zwycięzcy z zastrzeżeniem pkt. 11.
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