
Regulamin Akcji  
„Rowerowy Tydzień w YouNick” 

z  dnia 10 lipca 2015 roku 
(dalej: „Akcja”) 

 

§ 1 
[Postanowienia ogólne] 

 
1. Organizatorem Akcji „Rowerowy Tydzień w YouNick” jest NICKEL TECHNOLOGY PARK POZNAŃ 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 (62- 002 Suchy 

Las), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 

Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000139401 posiadającą NIP: 781- 

171- 92- 43 oraz REGON: 634398084 (dalej: „YouNick”). 

2. Akcja organizowana jest na stronie internetowej www.younick.pl. 

3. Adresatem Akcji są wszyscy pracownicy firm zlokalizowanych na terenie NICKEL TECHNOLOGY 

PARK POZNAŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 

(62- 002 Suchy Las),  (dalej: NTPP) lub osoby zatrudnione przez te firmy na podstawie innych 

umów cywilnoprawnych niż umowa o pracę. 

4. Akcja trwa od 17 lipca 2015 do 24 lipca 2015 roku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Wszelkie pytania związane z Akcją należy kierować na adres: humanick@younick.pl 

6. YouNick oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry hazardowej 

przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. 

7. W Akcji mogą brać udziału pracownicy NTPP. 

§ 2 
[Warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej] 

 
1. Warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej określa niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”).  

2. Przystąpienie do Akcji jest dobrowolne i oznacza akceptację postanowień Regulaminu. 

3. Uczestnikiem Akcji jest każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, która w okresie jej obowiązywania co najmniej trzy razy przyjedzie do pracy 

(tj. w celu świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę lub na podstawie stosunku 

cywilnoprawnego do firmy zlokalizowanej w Nickel Technology Park Poznań sp. z o.o. ul. 

Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las) rowerem, czego potwierdzeniem będzie otrzymanie stempla 

(jednego stempla za każdy przyjazd). Stemple dotyczą jedynie przyjazdu do pracy. Nie dotyczą 

wyjazdu ze wskazanego adresu. Stemple wydawane będą przez ochronę obiektu przy szlabanie 

wjazdowym na teren NTPP sp. z o.o. przy ul. Krzemowej 1 na kuponie wydanym Uczestnikowi 

bezpłatnie przy okazji wystawienia pierwszego stempla (dalej: Kupon).  

§ 3 
[nagrody] 

 
1. W ramach Akcji Uczestnik spełniający warunki określone w §2, otrzyma materiały promocyjne 

Nickel Technology Park Poznań sp. z o.o. w postaci bonów podarunkowych do sklepu 

sportowego wskazanego przez NTPP jeśli: 

http://www.younick.pl/


a. Na Kuponie Uczestnik wpisuje swoje imię i nazwisko, adres e - mail oraz nazwę firmy, w 

której pracuje.  

b. Zbierze w ciągu trwania akcji 3 stemple poświadczające przyjazd do pracy rowerem 

c. Wypisze na Kuponie hasło promujące Akcję Tydzień Rowerowy w YouNick. Autorzy 

haseł, które zostaną ocenione najlepiej przez Organizatora otrzymają bony 

podarunkowe do sklepu sportowego wskazanego przez NTPP o wartości: 

- 1 bon o wartości 1000 zł 

- 7 bonów o wartości 80 zł 

d. Odda kupon z zebranymi stemplami i wpisanym hasłem Organizatorowi do dnia 

24.07.2015 roku do godziny 13.00 włącznie. 

2. Bony podarunkowe zostaną przekazane osobiście lub przesłana pocztą na adres 

korespondencyjny wskazany przez Uczestnika.  

3. Jeden Uczestnik nie może otrzymać więcej niż 1 bon podarunkowy. 

4. Do  nagrody w wysokości 1000 zł dodawana będzie dodatkowa nagroda pieniężna o wartości 

100 zł na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej. 

5. Nagrody będą realizowane przez sklep sportowy wskazany przez NTPP. 

6. Informacja o przyznaniu nagrody zostanie przekazana podczas warsztatu w dniu 24 lipca 

realizowanego w godzinach 14-16 w Centrum Konferencyjnym NTPP. 

7. Nagroda zostanie przekazana osobiście Uczestnikowi podczas warsztatów bądź przekazana 

osobiście w terminie uzgodnionym z Uczestnikiem.   

8. Jeden Uczestnik nie może otrzymać więcej niż 1 nagrodę. 

9. Płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej danego 

Uczestnika w Akcji Promocyjnej jest NTPP, który przed wydaniem nagrody pobierze ten podatek 

z dodatkowej nagrody pieniężnej i odprowadzi go do właściwego Urzędu Skarbowego.  

10. Uczestnik wyraża zgodę na to, że dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie mu wydana i zostanie 

w całości przeznaczona przez YouNick na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Akcji. 

11. Uczestnik przekaże YouNick wszelkie dane konieczne do wypełnienia obowiązku płatnika. 

 

§ 5 
[Postępowanie reklamacyjne] 

 
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej Akcji.  Reklamacje 

należy składać w formie pisemnej na adres siedziby YouNick, tj. NICKEL TECHNOLOGY PARK 

POZNAŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 (62- 

002 Suchy Las) z dopiskiem: „Tydzień Rowerowy w YouNick!” lub na adres mailowy: 

humanick@younick.pl w terminie 10 dni od otrzymania nagrody lub od powzięcia informacji o 

zdarzeniu stanowiącym podstawę reklamacji.  

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Reklamującego, adres do korespondencji oraz 

przyczyny złożenia reklamacji.  

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania przez YouNick. Reklamujący 

o decyzji YouNick co do rozpatrzonej reklamacji zostanie poinformowany w formie pisemnej lub 

elektronicznej. 

§ 6 
[Postanowienia końcowe] 



 

1. YouNick jest uprawniony do wprowadzenia w każdym czasie zmian do niniejszego Regulaminu. 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej YouNick 

pod adresem younick.pl 

2. W związku z udziałem w Akcji każdy Uczestnik podaje następujące dane osobowe YouNick: imię, 

nazwisko, adres e- mail, adres zamieszkania oraz kontaktowy numer telefonu YouNick do 

spełnienia obowiązków płatnika, o których podanie NTPP może się zwrócić do Uczestnika po 

przyznaniu nagród. 

3. Podanie danych osobowych przez Uczestników za pośrednictwem zgłoszenia na adres e-mail: 

humanick@younick.pl oraz pisemnej na Kuponie z YouNick oznacza wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez YouNick w celach związanych z Akcją Promocyjną 

zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich 

usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do 

wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej, otrzymania bonu podarunkowego lub rozpatrzenia 

reklamacji. 

4. YouNick nie ponosi odpowiedzialności za sposób i termin realizacji nagrody przez sklep 

sportowy. 

5. YouNick może wstrzymać wydanie nagrody w przypadku, jeśli Uczestnik nie przekaże mu danych 

osobowych, o których mowa w ustępie 3 niniejszego paragrafu, których brak uniemożliwia 

wydanie nagrody Uczestnikowi lub spełnienie przez YouNick obowiązków płatnika. YouNick 

może wstrzymać wydanie Vouchera do chwili otrzymania stosownych danych osobowych od 

Uczestnika. W przypadku, jeżeli Uczestnik nie przekaże YouNick tych danych najpóźniej w 

terminie 30 dni od dnia losowania tj. od 24.07.2015 roku, Uczestnik traci prawo do otrzymania 

nagrody. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego. Wszelkie spory związane z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozpatrywane przez 

właściwy rzeczowo Sąd w Poznaniu. 

 

 

 

 


