
Regulamin konkursu dla sprzedawców prasy

1. Konkurs organizowany jest przez Kolporter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.

k. z siedzibą w 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61 (zwaną dalej “Kolporter”) i przeznaczony

jest dla sprzedawców prowadzących sprzedaż  dziennika “Rzeczpospolita” (zwanego dalej

“tytułem”)   o  indeksie  35063X,   w punktach  sprzedaży detalicznej  sieci  własnej  oraz

partnerskiej (zwanych dalej “PSD”)  do których Kolporter dostarcza tytuł.

2.   Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 12 czerwca 2017 do 10 sierpnia 2017 r. i

obejmuje numery wydawnicze tytułu z datą wydawniczą od 135/2017 do 185/2017.

3.   Konkurs prowadzony będzie pod nazwą - „Wzrost sprzedaży Rzeczpospolitej”.

4. W konkursie  mogą  uczestniczyć  wszystkie  osoby prowadzące działalność  gospodarczą

prowadzące punkty sprzedaży detalicznej  sieci  własnej  oraz partnerskiej  Kolporter  do

których  Kolporter  dostarcza  tytuł  „Rzeczpospolita”  które  zostają  podzielone  na  4

kategorie  ze  względu  na  średni  dzienny/  miesięczny  ilościowy  poziom  sprzedaży

zdefiniowany w pkt 5.

I kategoria - do 1 egzemplarza,

II kategoria - w przedziale powyżej 1 egzemplarza do 2 egzemplarzy

III kategoria - w przedziale powyżej 2 egzemplarzy do 4 egzemplarzy
IV kategoria - ponad 4 egzemplarzy.

5.   Wskaźnik średniego  dziennego ilościowego poziomu sprzedaży egzemplarzy tytułu,  o

którym mowa   w niniejszym regulaminie, zwany dalej “średnią miesięczną”, jest iloczynem

sumy sprzedaży egzemplarzy poszczególnych wydań tytułu i ilości wydań tytułu w okresie o

którym mowa w pkt 2.  

6. Zwycięzcą w konkursie w każdej kategorii zostanie osoba, o której mowa w ust 1, która

osiągnęła  największy  liczbowy  wzrost  średniej  miesięcznej  w  porównaniu  ze  średnią

miesięczną w okresie 10 kwietnia – 11 czerwca 2017 r.

7.  Kolporter ustali listę punktów sprzedaży detalicznej o największym wzroście liczbowym

średniej miesięcznej wraz z wynikami oraz historią sprzedaży. Lista zostanie sporządzona

terminie do 14 dni roboczych po zakończeniu konkursu.  

8. Po sporządzeniu przez  Kolporter  listy, o której mowa w pkt. 7, Kolporter w ciągu 7 dni

ustali  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  pkt.  6  zwycięzców  w  poszczególnych

kategoriach, przyznając im miejsca od 1 do 5. 

9 Nagrodami w każdej z czterech kategorii, dla najlepszych uczestników konkursu, są:

I. za zajęcie pierwszego miejsca: nagroda pieniężna w wysokości 1 000 PLN 

(słownie: jeden tysiąc zł) – 1 nagroda

II. za zajęcie drugiego miejsca: nagroda pieniężna w wysokości 750 PLN 

(słownie: siedemset pięćset zł) – 1 nagroda

III. za zajęcie trzeciego miejsca: nagroda pieniężna w wysokości 500 PLN 

(słownie: pięćset zł) – 1 nagroda



IV za zajęcie czwartego miejsca:  nagroda pieniężna w wysokości 350 PLN 

(słownie: trzysta pięćdziesiąt zł) – 1 nagroda

V. za zajęcie piątego miejsca:  nagroda pieniężna w wysokości 250 PLN 

(słownie: dwieście pięćdziesiąt zł) – 1 nagroda

Nagrodzony uczestnik konkursu przed wypłatą nagrody pieniężnej jest zobowiązany do

podpisania  i  przekazania  Kolporter  oświadczenia  stwierdzającego,  że  nagroda  jest

przychodem uczestnika z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie

prowadzenia  punktu  sprzedaży  prasy.  Oświadczenie  o  którym  mowa  w  zdaniu

poprzednim stanowi załącznik do regulaminu konkursu. 

10. Nagrody  pieniężne  o  których  mowa  pkt.  9  zostaną  wypłacone  w  terminie  do  30

września  2017  r.  w  kwocie  brutto  na  konto  uczestnika  programu,  podane  w

przekazanym przez zwycięzcę oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1. 

 11.  Wyniki niniejszego konkursu, zamieszczone zostaną w czasopiśmie informacyjnym „Nasz

Kolporter” wyd. wrzesień 2017 r.

12.  W  trakcie  trwania  Konkursu  treść  Regulaminu  Konkursu  będzie  dostępna  na  stronie

internetowej pod adresem www.nasz.kolporter.com.pl/regulaminy

13. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest  Kolporter spółka z

ograniczona  odpowiedzialnością  sp.  k..  z  siedzibą  w  Kielcach,  25-528  Kielce,  ul.

Zagnańska  61.  Przetwarzanie  danych  osobowych  uczestników  Konkursu  następuje

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.

Dz.  U.  z  2002  r.  nr  101  poz.  926  z  późn.  zm.).  Osobom  udostępniającym  dane

osobowe  przysługuje  prawo  dostępu  do  ich  danych  osobowych  oraz  prawo  ich

poprawiania.

14. Wszelkie  spory  wynikłe  z  tytułu  wykonania  zobowiązań  związanych  z  niniejszym

Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

15. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 

16. Postanowienia  niniejszego  Regulaminu  podlegają  przepisom  prawa  polskiego.  W

kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu

cywilnego oraz innych ustaw.

17. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych

w związku z Konkursem.

18. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  skutki  podania  przez  Uczestnika

nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.

19. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości

wartości nagrody.



20. Zdobywca nagrody w Konkursie nie może żądać wymiany nagrody na nagrodę innego

rodzaju.

21. Uczestnicy  Konkursu  nie  mogą  przenieść  prawa  do  uzyskania  nagrody  na  osoby

trzecie.

Załącznik nr 1

Ja, niżej podpisany ……………………………………, oświadczam, że nagroda uzyskana przeze mnie 

od Kolporter za zwycięstwo w konkursie „Wzrost sprzedaży Rzeczpospolitej” jest moim 

przychodem z prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 

punktu sprzedaży prasy. 

Proszę o przekazanie nagrody na mój nr rachunku bankowego: 

…………………………………………………………….


