REGULAMIN LOSOWANIA NAGRÓD
WŚRÓD UCZESTNIKÓW 12. MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW KOLEJNICTWA TRAKO 2017
Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i warunki uczestnictwa w
losowaniu nagród przez uczestników i odwiedzających 12. Międzynarodowe Targi Kolejnictwa TRAKO
2017 w Gdańsku a także zasady i warunki przyznawania nagród uczestnikom biorących udział w
losowaniu.
§1
Definicje
1) Targi TRAKO – wydarzenie cykliczne o charakterze wystawienniczym organizowane przez
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w dniach 26-29.09.2017 r.
2) Organizator – SSK Rail Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Braniborska 44-52, 53-680 Wrocław,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000601066, NIP 8971818486, REGON 363383416, kapitał zakładowy 400 000,00 PLN.
3) Uczestnik – osoba biorąca czynny udział podczas trwania 12. Międzynarodowych Targów
Kolejnictwa, która zgodnie z zasadami targów jest Wystawcą lub Odwiedzającym targi TRAKO
2017.
§2
Postanowienia ogólne
1. W czasie trwania wystawy targowej Organizator może przewidzieć losowanie nagród wśród
Uczestników. Przyznanie nagród w czasie Targów TRAKO zależy wyłącznie od uznania
Organizatora i nie stanowi podstawy do występowania przez Uczestników z żadnymi roszczeniami
i żądaniami wobec Organizatora, w tym w szczególności z żądaniem przeprowadzenia losowania
nagród przez Organizatora.
2. Uczestnictwo w losowaniu nagród jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu nagrody jest posiadanie wydruku „Biletu” z terminala
ZEBRA TC75X i drukarki MZ320 (dalej zwane „Biletem”), które będą dystrybuowane w czasie
trwania Targów TRAKO, statusu Uczestnika w rozumieniu § 1 pkt 3 niniejszego Regulaminu oraz
osobiste wzięcie udziału w losowaniu nagród, przy czym wzięcie udziału w losowaniu wymaga
okazania „Biletu” uwzględniającego indywidualny numer uprawniony do losowania.
4. Przez wzięcie udziału w losowaniu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr
133, poz. 883 ze zmianami) w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia losowania i przyznania
nagrody, a także w celach statystycznych i marketingowych.
§3
Zasady przyznawania nagród
1. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom po przeprowadzeniu losowania. Losowanie jest
przeprowadzane wśród Uczestników, którzy pobrali wydruk „Biletu” z indywidualnym numerem z
terminala ZEBRA TC75X wydrukowanego na drukarce MZ320 i w momencie wylosowania
wspomnianego – indywidualnego numeru z biletu okażą go Organizatorowi. Następnie Uczestnik
musi poprawnie odpowiedzieć na jedno pytanie przygotowane przez Organizatora.
2. Procedura losowania i odbierania nagród:
Losowanie prowadzi osoba wyznaczona przez Organizatora do prowadzenia losowania. Losowanie
rozpoczyna się od publicznego poinformowania Uczestników o:
a) warunkach wzięcia udziału w losowaniu,
b) procedurze prowadzenia losowania,
c) prawidłowym odpowiedzeniu na 1 pytanie zadane przez Organizatora,
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d) obowiązkach Uczestnika związanych z wylosowaniem nagrody (obowiązek odebrania
nagrody; informacja o zasadach rezygnacji z nagrody; obowiązek podatkowy),
e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla potrzeb
określonych niniejszym Regulaminem przez fakt zgłoszenia udziału w losowaniu.
Po upływie wyznaczonego czasu do zgłoszenia udziału w losowaniu (pobraniu wydruku „Biletu”)
osoba wyznaczona przez Organizatora do prowadzenia losowania wybiera jedną osobę, która
dokonuje czynności losowania numerów z „Biletów”. Losowanie odbywa się publicznie a
Organizator ma obowiązek głośno odczytać wylosowany indywidualny numer widoczny na
wydruku „Biletu”. Organizator zadaje jedno pytanie Uczestnikowi, który posiada „Bilet” z
wyczytanym numerem. Po uzyskaniu prawidłowej odpowiedzi Uczestnik może odebrać
przypadającą mu nagrodę poprzez własnoręcznie potwierdzenie odbioru na dedykowanym
formularzu odbioru nagrody. Formularz odbioru nagrody będzie zawierał dane osobowe
wylosowanego Uczestnika, numer kontaktowy lub adres mailowy oraz nazwę odbieranej nagrody.
Lista nagród – Załącznik nr 1 – stanowi integralną część do niniejszego Regulaminu.
W przypadku podania nieprawidłowej odpowiedzi Organizator ma prawo zadać inne pytanie
Uczestnikowi celem uzyskania prawidłowej odpowiedzi.
Z losowania nagród sporządza się protokół w postaci jednej tabeli, która zawiera co najmniej:
a) określenie Targów, na którym odbyło się losowanie;
b) dane wylosowanych uczestników i przypadających im nagród;
c) podpis osoby wyznaczonej przez Organizatora do prowadzenia losowania a jeżeli
protokół sporządza inna osoba – także podpis protokolanta.
W razie rezygnacji z odbioru nagrody przez Uczestnika nagroda może zostać rozlosowana
powtórnie lub przepada – wedle uznania Organizatora.
Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
Wszelkie należności związane z rozlosowaniem nagrody, w tym obowiązki podatkowe, ciążą na
osobach, którym przyznano nagrody.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem.
Zmiana nagród nie stanowi zmiany Regulaminu. O rodzaju nagrody przewidzianej przez
Organizatora do rozlosowania wśród Uczestników zostaną oni poinformowani najpóźniej w czasie
losowania nagród.
Uważa się, że Uczestnik zrezygnował z nagrody jeżeli nie została ona odebrana do zakończenia
Targów TRAKO 2017 w dniu 28 września 2017 r. do godziny 17:00, na których dokonano jej
losowania.
§4
Postanowienia końcowe

1. Od udziału w losowaniu nagród wyłączone są osoby zaangażowane bezpośrednio zatrudnione u
Organizatora oraz członkowie ich rodzin i/lub odpowiedzialne za organizację ww. wydarzenia ze
strony Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jednostronnie w każdym
czasie bez podania przyczyny.
3. Biorąc udział w losowaniu Uczestnik potwierdza znajomość treści niniejszego Regulaminu i wyraża
zgodę na jego treść.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 września 2017 r.
5. Każdorazowo, gdy Organizator przewiduje losowanie nagród na Targach TRAKO lub innym
wydarzeniu niniejszy Regulamin powinien zostać podany do wiadomości Uczestników przez
publiczne jego ogłoszenie. Warunek ten spełnia zamieszczenie Regulaminu na stronie
internetowej Organizatora i zamieszczenie linka do Regulaminu na wydruku „Biletu” pobranego w
czasie trwania Targów TRAKO, a także dostępu Regulaminu na stoisku targowym Organizatora
Hala B, stoisko nr 8, przy czym wystarczające jest spełnienie jednego z tych warunków.

Warszawa, dnia 20 września 2017 roku

Załącznik nr 1 do Regulaminu losowania nagród wśród Uczestników 12. Międzynarodowych Targów
Kolejowych TRAKO 2017.

Lista nagród do wylosowania w czasie 12. MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW KOLEJOWYCH TRAKO
2017, W DNIU 28 WRZEŚNIA 2017 R. O GODZINIE 15:00, HALA B, STOISKO NR 8:
1. Kamera cyfrowa EKEN H8R
2. 5 szt. plecaków Nort Face
3. 1 szt. torba na laptop American Tourister

Łącznie 7 nagród.

PROTOKÓŁ Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 R. Z WRĘCZANIA NAGRÓD RZECZOWYCH PRZYZNANYCH W
CZASIE TRWANIA KONKURSU PODCZAS 12 MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW KOLEJOWYCH TRAKO
2017.

Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu organizowanego przez SSK Rail
Sp. z o.o.
Potwierdzam odbiór nagrody.

Lp.

Imię i nazwisko

Podpis Organizatora:

Telefon lub mail

Nagroda

Czytelny podpis

