REGULAMIN KONKURSU
„Ustrzel nagrody - edycja III”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

„Ustrzel nagrody” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym dla Burger King Poland S.A. z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Wolskiej 88, 01 – 141 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000539234, REGON: 360737061,
NIP: 1070031710, z kapitałem zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 2 100
000,00 zł.
Konkurs prowadzony będzie na stronie internetowej www.tankburger.pl
Organizatorem Konkursu na zlecenie Burger King Poland S.A. jest Washing Machine
Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Szczytnickiej 30/10, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000519765, NIP: 8982208449, REGON: 022474749 (dalej „Organizator”).
Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu,
z wyłączeniem świadczonych usług lub prowadzonej sprzedaży w restauracjach
Burger King prowadzi Organizator.
Konkurs zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 22.11.2017 r. do dnia 4.12.2017
r. Konkurs będzie rozpoczynał się o godzinie 00:01 i kończył się o godzinie 23:59,
codziennie przez cały okres trwania konkursu wskazany w zdaniu poprzedzającym.
Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie od 17.10.2017 r. do dnia 4.12.2017 r.
kupić w jednej z restauracji Burger King na terenie Polski burgera pod nazwą „Tank
Burger” i odebrać zdrapkę z jednorazowym kodem konkursowym.
Do zakupionego jednego Tank Burgera wydawana jest jedna zdrapka z
jednorazowym kodem konkursowym.
Zdrapki z jednorazowym kodem konkursowym są wydawane na miejscu w
restauracjach Burger King na terenie Polski, a nie wysyłane na podstawie
przesłanego dowodu zakupu (paragonu) „Tank Burgera” do Wargaming.
§2
Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:
1) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w

Konkursie,
3) nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana

z Organizatorem lub Burger King Poland S.A. oraz AmRest Holdings SE z
siedzibą we Wrocławiu,
4) zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia.
2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 4 stanowi
podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego
wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia
jej zwrotu.
§3
Zadanie konkursowe i nagrody
1. Zadanie Konkursowe polega na wpisaniu jednorazowego kodu konkursowego ze

zdrapki w oknie logowania na stronie www.tankburger.pl, następnie zalogowania się do

konkursu i wciśnięciu przycisku „Ognia” oraz pozostawieniu przez Uczestnika swojego
adresu mailowego (dalej: „Zadanie Konkursowe").
2. Na podany przez Uczestnika adres mailowy wysłana zostanie wiadomość z kodem, do
którego będzie przyporządkowana nagroda.
3. Nagrodami w konkursie są kody uprawiające do wymiany na bonusy w grze World of Tanks,
są to: 3297 kody uprawiające do wymiany na 250 sztuk złota, 10766 kodów uprawniających
do wymiany na 1 dzień konta premium, 15207 kodów uprawniających do wymiany na
Rezerwy Osobiste: +200% PD załogi przez 2 godziny, 472 kodów uprawniających do
wymiany na wypożyczenie pojazdu na tydzień: czołg T26E4 SuperPershing + 15% zniżki na
zakup pojazdu. Wyżej wymienione kody można wymienić na bonusy na stronie internetowej
www.worldoftanks.pl, należy posiadać aktywne konto Wargaming.
4. Nagrody będę przyznawane zgodnie z poniższymi terminami, w taki sposób, że:

1) osoba, która wykona poprawnie Zadanie Konkursowe w dowolnym dniu trwania
konkursu o pełnej godzinie lub po jej nastąpieniu o: 20:00 (dwudziestej) lub 21:00
(dwudziestej pierwszej) lub 22:00 (dwudziestej drugiej) lub 23:00 (dwudziestej
trzeciej) otrzyma kod uprawniający do wymiany na: Wypożyczenie pojazdu na
tydzień: Czołg T26E4 SuperPershing + 15% zniżki na zakup pojazdu;
2) osoba, która wykona poprawnie Zadanie Konkursowe w dowolnym dniu trwania
konkursu o pełnej godzinie lub po jej nastąpieniu o: 9:00 (dziewiątej) lub 10:00
(dziesiątej) lub 11:00 (jedenastej) lub 12:00 (dwunastej) lub 13:00 (trzynastej)
otrzyma kod uprawniający do wymiany na: 250 sztuk złota;
3) osoba, która wykona poprawnie Zadanie Konkursowe w dowolnym dniu trwania
konkursu o pełnej godzinie lub po jej nastąpieniu o: 14:00 (czternastej) lub 15:00
(piętnastej) lub 16:00 (szesnastej) lub 17:00 (siedemnastej) lub 18:00
(osiemnastej) lub 19:00 (dziewiętnestej) otrzyma kod uprawniający do wymiany
na: 1 dzień konta premium;
4) wszystkie pozostałe osoby, które wykonają poprawnie Zadanie Konkursowe w czasie
trwania konkursu otrzymują kod uprawniający do wymiany na: Rezerwy osobiste + 200%
PD załogi przez 2 godziny;

5) Niewykorzystane nagrody z dnia poprzedniego przechodzą na następny dzień,
zasilając pulę tych samych nagród o tej samej godzinie aż do wyczerpania
zapasów.
6) Niewykorzystane nagrody z dnia 16 listopada 2017 r. przechodzą na następne dni
w czasie trwania konkursu o tej samej porze aż do momentu ich wyczerpania.
7) Każdy z kodów bonusowych niezawierających czołgu można otrzymać do trzech
razy na konto. W przypadku kodów z czołgami/rental: 1 (jeden) raz na konto, jeśli
gracz ma już pojazd to otrzyma w zamian: Rezerwy Osobiste +200% PD załogi
przez 2 godziny.
8) Ilość nagród przyznawanych według powyższych dat i godzin jest ustalona w
harmonogramie podziału nagród dołączonym do regulaminu. Harmonogram
znajduje się pod adresem: http://tankburger.pl/harmonogram.xlsx

5. Każdy z Uczestników, może wykonać w danym dniu trwania konkursu Zadanie

Konkursowe dowolną ilość razy. Do wykonania jednego zadania Uczestnik potrzebuje
jednorazowego kodu konkursowego.
6. Nagroda w Konkursie nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne nagrody
rzeczowe. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
poszczególnych nagród. Nagrody w konkursie są niepodzielne.

7. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci kodu na adres mailowy pozostawiony przez

Uczestnika w ciągu 1 (jednego) dnia.
8. Zwycięzca traci prawo do nagrody w sytuacji braku możliwości nawiązania kontaktu

mailowego, o którym mowa w ust. 7 lub niedopełnienia innych warunków niniejszego
Regulaminu, a także w przypadku ingerowania w mechanizm Konkursu, podszywania
się pod inne osoby. W każdym z tych przypadków Organizator powiadomi niezwłocznie
zwycięzcę drogą elektroniczną na adres mailowy podany w formularzu konkursowym o
fakcie utraty prawa do nagrody.
§4
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest

Burger King Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wolskiej 88, 01 – 141
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000539234,
REGON: 360737061, NIP: 1070031710, z kapitałem zakładowym w pełni opłaconym w
wysokości 2 100 000,00 zł.
2. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych
w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu
zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści
oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia.
§5
Tryb składania reklamacji
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być

składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby
Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu.
2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem
poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie
drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni.
3. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu
mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora.
§6
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
2. Liczba zdrapek z jednorazowymi kodami konkursowymi oraz Nagród jest
ograniczona.
3. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Organizator.
4. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.

