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Regulamin konkursu “Wypełnij ankietę i wygraj szkolenie MPM gratis”  

 (dalej: „Regulamin”) 

1. WARUNKI OGÓLNE 

1.1. Organizatorem Konkursu “Wypełnij ankietę i wygraj szkolenie MPM gratis”   zwanego dalej „Konkursem” 

jest MPM Productivity Management Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-665, przy ul. Winiary 16/10, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wydział VIII Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w 

Poznaniu pod numerem KRS:0000037952, NIP: 779-20-11-571, REGON 631178086, wysokość kapitału 

zakładowego 50.000,00 zł, („Organizator"). 

1.2. Fundatorem nagród jest MPM Productivity Management Sp. z o.o.  

1.3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz w bezwzględnie 

obowiązujących przepisach prawa. 

1.4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.5. Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. 

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. 

1.6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego. 

1.7. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie oraz na 

stronie www Organizatora ( www.mpm24.com).  

1.8. Organizator przeprowadza Konkurs za pośrednictwem serwisu https://www.webankieta.pl/  oraz profilu 

firmy MPM Productivity Management w serwisie Facebook.com (zwanym dalej „Serwisem”) znajdującej się pod 

adresem www.facebook.com/MPM-Productivity-Management-Sp-z-oo-105250666213233/  (zwanym dalej 

„Profilem”) oraz strony www.mpm24.com. 

2. CZAS TRWANIA KONKURSU 

2.1. Konkurs trwa od 12 września  2017 do 22 września  (włącznie) 2017 roku. 

3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

3.1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i osoby działające na zlecenie Organizatora, jak również 

ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo. 

4. ZGŁOSZENIA KONKURSOWE 

4.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja Regulaminu. 

http://www.mpm24.com/
https://www.webankieta.pl/
http://www.facebook.com/MPM-Productivity-Management-Sp-z-oo-105250666213233/
http://www.mpm24.com/
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4.2. Zadaniem Uczestnika jest wypełnienie ankiety pt. Wyzwania w łańcuchu dostaw 2018 zamieszczonej w 

serwisie https://www.webankieta.pl/  (zwanym dalej „Serwisem”) znajdującej się pod adresem : 

https://wyzwaniawscm2018.webankieta.pl/  

4.3. Uczestnik wypełniający ankietę wyraża zgodę na anonimowe wykorzystywanie i rozpowszechnianie treści 

odpowiedzi  w formie elektronicznej w całości lub w części – poprzez zwielokrotnianie, utrwalanie i 

rozpowszechnianie ich w materiałach edukacyjnych,  prasowych i komunikatach wewnętrznych MPM 

Productivity Management Sp. z o.o. na profilu MPM Productivity Management Sp. z o.o. na Facebooku pod 

adresem www.facebook.com/MPM-Productivity-Management-Sp-z-oo-105250666213233/   oraz na stronie 

www.mpm24.com przez Organizatora.  

4.8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Zgłoszenia, w którym znajdują się wulgaryzmy lub 

sformułowania obrażające inne osoby. 

4.9. Wypełnienie ankiety i zgłoszenie do Konkursu jest całkowicie dobrowolne. 

5. NAGRODA GŁÓWNA 

5.1. Nagrodę główną stanowi udział w dowolnie wybranym jednym  szkoleniu otwartym  z oferty MPM 

Productivity Management Sp. z o.o. o wartości zależnej od rodzaju wybranego szkolenia otwartego : pomiędzy 

1600 PLN a 3300 PLN  netto 

5.2. Wyłonienie Zwycięzcy nastąpi w drodze losowania w dniu 5 października 2017.  

5.3. Zwycięzca Wydarzenia (w postaci imienia i nazwiska oraz  nazwy firmy Uczestnika, zostanie umieszczony na 

stronie www.mpm24.com oraz na profilu MPM Productivity Management Sp. z o.o. na Facebooku pod adresem 

www.facebook.com/MPM-Productivity-Management-Sp-z-oo-105250666213233/.  Akceptacja Regulaminu jest 

jednoznaczna z akceptacją tego punktu.  

5.4. Nagroda główna nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny ani żaden inny produkt z oferty 

Organizatora. Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagrody.  

5.5. Nagroda główna, z chwilą jej przekazania, podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o 

podatku dochodowym. Koszty podatku zobowiązuje się w całości pokryć Organizator.  

5.6. Prawa do Nagrody nie mogą być przeniesione przez Zwycięzcę na rzecz osób trzecich. 

5.7. Potwierdzenie odbioru nagrody głównej, o której mowa w ust. 3 stanowić będzie jednocześnie protokół 

przekazania nagrody Zwycięzcy.  

5.8. Zwycięzca, który wygra nagrodę główną, przyjmuje do wiadomości, że odbiór nagrody głównej stanowi dla 

niego przychód w świetle przepisów podatkowych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.  

 

 

https://www.webankieta.pl/
https://wyzwaniawscm2018.webankieta.pl/
http://www.facebook.com/MPM-Productivity-Management-Sp-z-oo-105250666213233/
http://www.mpm24.com/
http://www.mpm24.com/
http://www.facebook.com/MPM-Productivity-Management-Sp-z-oo-105250666213233/
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6. NAGRODY DODATKOWE 

6.1. Dla wszystkich osób , które wypełniły ankietę przewidziany jest rabat w wysokości 100 PLN netto przy 

kolejnym zakupie dowolnego szkolenia z oferty MPM Productivity Management Sp. z o.o. w przeciągu 6 

miesięcy licząc od daty wypełnienia ankiety. 

7. ZASADY UCZESTNICTWA 

6.1. Uczestnik dokonuje wypełnienia ankiety , a tym samym zgłoszenia konkursowego samodzielnie, we 

własnym imieniu. 

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych 

przypadkach do całkowitego blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają 

postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności: 

a) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym 

zachowaniem w interesy osób trzecich, 

b) prowadzą działania co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób 

obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu, 

c) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy MPM Productivity Management Sp. z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu lub godzą w jego wizerunek, 

7. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRODY 

7.1.Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na profilu firmy MPM Productivity Management w serwisie 

Facebook.com (zwanym dalej „Serwisem”) znajdującej się pod adresem www.facebook.com/MPM-

Productivity-Management-Sp-z-oo-105250666213233/  (zwanym dalej „Profilem”) oraz stronie  

www.mpm24.com. 

7.2. Laureat nagrody głównej  zostanie powiadomiony o wygranej drogą mailową na adres mailowy podany w 

ankiecie  w dniu 6 października 2017.  

7.4. Laureat nie nabywa lub traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu niniejszego 

Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Laureat jest 

zobowiązany do jej zwrotu lub zwrotu wartości nagrody. 

7.5. Warunkiem nabycia prawa do Nagrody w postaci darmowego udziału w dowolnie wybranym szkoleniu 

otwartym  MPM Productivity Management Sp. z o.o., jest wysłanie przez Zwycięzcę  oficjalnego zgłoszenia na 

wybrane szkolenie w przeciągu roku od nabycia prawa do nagrody. 

7.6. W przypadku braku wolnych miejsc na wybranym przez Zwycięzcę szkoleniu ma on prawo wyboru innego 

szkolenia. 

7.7. Nagroda w postaci udziału w szkoleniu nie obejmuje ewentualnych kosztów dojazdu i zakwaterowania. 

http://www.facebook.com/MPM-Productivity-Management-Sp-z-oo-105250666213233/
http://www.facebook.com/MPM-Productivity-Management-Sp-z-oo-105250666213233/
http://www.mpm24.com/
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8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

8.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres: MPM Productivity 

Management Sp. z o.o. ul. Zagrodnicza, 61-654 Poznań, z dopiskiem „Wypełnij ankietę i wygraj szkolenie MPM 

gratis” w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia Konkursu (decyduje data doręczenia reklamacji na powyższy adres). 

Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych, co nie pozbawia Uczestnika 

prawa do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

8.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 

8.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny 

opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika. 

8.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji 

Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres 

podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

9.1.Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą 

przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie związanym z Konkursem , tj. w celach związanych z organizacją i 

przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydania Nagrody, sprawozdawczością podatkową i księgową. 

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania, oraz żądania usunięcia tych danych. 

Administrator danych informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród, oraz 

rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

9.2.Administrator danych osobowych powierza dane osobowe Uczestników MPM Productivity Management 

Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-665, przy ul. Winiary 16/10, NIP: 779-20-11-571. Powierzenie danych 

następuje w celu i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. 

9.3.Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora danych w 

związku z organizowanym Konkursem. 

9.4.Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych 

osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.). 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

10.1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami 

będącymi właścicielami lub podmiotami zarządzającymi Serwisem https://www.webankieta.pl/   

10.2. Informacje podawane przez Uczestnika po zakończeniu konkursu są informacjami podawanymi 

Organizatorowi, a nie zarządzającemu Serwisem. 

https://www.webankieta.pl/
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10.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: 

a. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator, przy 

zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności 

w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, 

b. brak możliwości dokonania zgłoszenia przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, 

c. czasowe lub stałe zablokowanie strony pod adresem https://wyzwaniawscm2018.webankieta.pl/  przez 

właściciela Serwisu. 

10.4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników. 

10.5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za połączenia internetowe, w szczególności za 

przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie 

treści Zgłoszenia konkursowego. 

10.6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa. 

10.7. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane 

przez sąd polski. 

10.8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników. Zmiana Regulaminu wchodzi w 

życie po jej ogłoszeniu. 

10.9. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z opłatą za dostęp do Internetu są 

ponoszone przez Uczestnika Konkursu. 

10.10. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu. 

10.11. Regulamin może ulec zmianie bez podawania przyczyny przez Organizatora Konkursu. 

10.11. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.). 

https://wyzwaniawscm2018.webankieta.pl/

