REGULAMIN KONKURSU „LISTA OCZEKUJĄCYCH APLIKACJI PACIFIC”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ PACIFIC.ORG
(dalej także jako „Regulamin”)
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem Konkursu pod nazwą „Lista Oczekujących” (dalej także jako
„Konkurs”) jest spółka Pacific.org Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 Czerwca
1956r 406, 61-441 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy,
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000742193, NIP: 7831782256
(dalej także jako „Organizator”).

2.

Konkurs będzie przeprowadzany w okresie od 22 czerwca 2021, od godz. 00:01 do 31
sierpnia 2021 roku, do godz. 23:59 (dalej także jako „Okres trwania Konkursu”).

3.

Konkurs polega na zapisaniu się przez uczestnika (dalej także jako „Uczestnik”) na listę
oczekujących na aplikację Pacific (dalej także jako „Aplikacja”) dostępnej pod
adresem: https://lista.pacific.org (dalej także jako „Strona”), a następnie na
realizowaniu określonych niniejszym Regulaminem aktywności polegających na
promowaniu przez Uczestnika Aplikacji oraz Konkursu, w zamian za które to działania
Uczestnik otrzymywać będzie punkty w Konkursie (dalej także jako „Aktywności”).
Nagrody otrzymają Uczestnicy, którzy uzyskają największa liczbę punktów za
Aktywności stosowanie do postanowień § 3 ust. 4 Regulaminu poniżej.

4.

Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i
zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. i nie podlega regułom zawartym w w/w
Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

5.

Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny, jak również bezpłatny – Uczestnik nie
musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tego tytułu.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, posiadające miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, działające w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221
Kodeksu Cywilnego. W Konkursie nie mogą wziąć udziału osoby prawne, jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne dokonujące
zakupu. Oznacza to także, że konto w Aplikacji utworzone celem zweryfikowania
wyniku Konkursu oraz na które przekazana miałaby zostać ewentualna Nagroda winno
być kontem „Pacific Standard” tj. nie może być kontem firmowym.
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2. W Konkursie nie mogą brać udziału właściciele Organizatora, członkowie organów
Organizatora, pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez
pracowników rozumie się także osoby, z którymi nawiązany został stosunek
cywilnoprawny na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przez członków rodzin osób, o
których mowa powyżej, rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo,
małżonków, rodziców małżonków, dzieci i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia z tymi osobami.
3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która zapisze się na listę
oczekujących poprzez formularz umieszczony na Stronie.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie oraz otrzymania Nagrody jest w szczególności:
a) zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie – poprzez zapisanie się na listę
oczekujących poprzez formularz umieszczony na Stronie;
b) zapoznanie z regulaminem Konkursu na Stronie oraz Klauzulą informacyjną o
przetwarzaniu danych osobowych i akceptacja ich treści;
c) podejmowanie Aktywności za które przyznawane są punkty;
d) uzyskanie liczby punktów uprawniającej do Nagrody stosowanie do
postanowień § 3 Regulaminu;
e) utworzenie Konta „Pacific Standard” w Aplikacji celem weryfikacji wyników
Konkursu oraz otrzymania Nagrody (dalej także jako „Konto w Aplikacji”).
5. Jeden adres e-mail może zostać wykorzystany w Konkursie tylko jeden raz. Z jednego
adresu IP możliwe jest zgłoszenie udziału w Konkursie przez maksymalnie 3 adresy email.
6. Konto w Aplikacji musi zostać utworzone z wykorzystaniem adresu e-mail Uczestnika
podanego przy zapisywaniu się do Konkursu.
7. Dla korzystania z Aplikacji wymagane jest posiadanie urządzenia mobilnego z
systemem iOS lub Android oraz dostępem do Internetu.
8. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i
interpretacji rozstrzyga Organizator.
§3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1.

Przedmiotem Konkursu jest zebranie przez Uczestnika jak największej liczby punktów
przyznawanych za wykonywanie Aktywności wskazanych w § 3 ust. 4 poniżej.

2.

Aktywności muszą być inicjowane ze Strony lub poprzez link polecający otrzymany
przez Uczestnika w wiadomości e-mail po zgłoszeniu uczestnictwa w Konkursie.

3.

Nagrody otrzymają osoby, które w chwili zakończenia Okresu trwania Konkursu będą
posiadały największą liczbę punktów z tytułu zrealizowania Aktywności.
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4. Aktywności oraz wysokość przyznawanych za nie punktów wskazane zostały poniżej:
a.
10 punktów za każdą osobę, która zapisze się na listę osób oczekujących na
aplikację Pacific z linku wygenerowanego dla Uczestnika (link polecający
otrzymany przez Uczestnika w wiadomości e-mail po zgłoszeniu uczestnictwa w
Konkursie) udostępnionego w formie bezpośredniego linku, postu na Facebooku,
wiadomości na Messengerze, Whatsappie, Telegramie lub innym medium.
b.
3 punkty za polubienie fanpage aplikacji Pacific na Facebooku
(https://www.facebook.com/app.pacific).
c.
10 punktów za udostępnienie na Facebooku postu z informacją o liście
oczekujących na aplikację Pacific.
d.
3 punkty za udostępnienie linku do listy oczekujących na aplikację Pacific na
Messengerze.
e.
3 punkty za udostępnienie linku do listy oczekujących aplikację Pacific na
WhatsAppie.
f.
3 punkty za udostępnienie linku do listy oczekujących aplikację Pacific na
Telegramie.
g.
3 punkty za zapisanie się przez Uczestnika na listę oczekujących – zgłoszenie
udziału w Konkursie.
5. Nagrodami w Konkursie są:
a. za 1 miejsce pod względem liczby punktów : 5000 zł;
b. za 2 miejsce pod względem liczby punktów: 2500 zł;
c. za 3 miejsca pod względem liczby punktów: 1000 zł;
d. za 4-10 miejsce pod względem liczby punktów: 250 zł;
e. za 11-25 miejsce pod względem liczby punktów: 100 zł;
f. za 26-100 miejsce pod względem liczby punktów: 50 zł.
Łączna pula Nagród: 15.500 zł (piętnaście tysięcy pięćset złotych).
6. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Uczestników równej liczby punktów, o
miejscu pod względem liczby punktów rozstrzygnie data i godzina zgłoszenia udziału w
Konkursie - zapisania się Uczestnika na listę oczekujących (wyższe miejsce zajmie
Uczestnik, który dokonał zgłoszenia udziału w Konkursie - zapisania się Uczestnika na
listę oczekujących wcześniej).
7. Zdobywcy Nagród zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem Konta w Aplikacji
w terminie maksymalnie 3 (trzech) dni od dnia zakończenia Konkursu, w przypadku gdy
do tego dnia Aplikacja nie będzie jeszcze dostępna Zdobywcy Nagród zostaną
powiadomieni o wygranej za pośrednictwem Konta w Aplikacji nie później niż w terminie
3 dni od udostępnienia Aplikacji (liczonego od udostępnienia na obu obsługiwanych przez
Aplikację systemach iOS i Android), w takim przypadku Organizator jest także
uprawniony do powiadomienia Zdobywców Nagród o wygranej za pośrednictwem
wiadomości e-mail.
8. Nagrody zostaną przekazane Zdobywcom Nagród na Konto w Aplikacji maksymalnie 30
dni po zakończeniu Konkursu pod warunkiem utworzenia przez Zdobywcę Nagrody Konta
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w Aplikacji. W przypadku nieutworzenia przez Zdobywcę Nagrody Konta w Aplikacji
zgodnego z postanowieniami Regulaminu w terminie 60 dni po zakończeniu Konkursu
Nagroda przepada. W przypadku gdy do dnia wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego
ustępu Aplikacja nie będzie jeszcze dostępna Nagrody zostaną przekazane Zdobywcom
Nagród na Konto w Aplikacji nie później niż w terminie 3 dni od udostępnienia Aplikacji
(liczonego od udostępnienia na obu obsługiwanych przez Aplikację systemach iOS i
Android).
9. Podstawowe funkcjonalności Aplikacji umożliwiające wykorzystanie Nagród
przekazanych na Konto w Aplikacji określone zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika
nieprawdziwych lub niepełnych danych, uniemożliwiających przekazanie Nagrody
zgodnie z Regulaminem.
11. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie spółka Pacific.org Sp. z o.o.
12. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inne świadczenie, lub
wypłatę w innej formie niż z wykorzystaniem Aplikacji. Ponadto, Uczestnikowi nie
przysługuje prawo przeniesienia wierzytelności z tytułu uzyskania Nagrody w KOnkursie
na jakiekolwiek osoby trzecie.
13. W związku z faktem, że Nagroda w Konkursie opodatkowana będzie 10 % podatkiem
dochodowym Uczestnikom przyznawana będzie nagroda dodatkowa, stanowiąca
dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% łącznej wartości Nagrody (w
zaokrągleniu do pełnego złotego zgodnie z przepisami prawa podatkowego). Nagroda ta
zostanie przeznaczona na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od uzyskanej
przez Uczestnika Nagrody (dalej także jako „Nagroda Dodatkowa”). Nagroda
Dodatkowa zostanie potrącona i odprowadzona przez Organizatora do właściwego Urzędu
Skarbowego na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od
Nagrody (w zaokrągleniu do pełnego złotego zgodnie z przepisami prawa podatkowego)
zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zryczałtowany podatek dochodowy zostanie przekazany do stosownego Urzędu
Skarbowego przez Organizatora jako płatnika tego podatku zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Uczestnik nie jest uprawniony do zgłoszenia żądania wydania mu Nagrody
Dodatkowej bezpośrednio do jego rąk.
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu adresu poczty
elektronicznej należącego do Uczestnika.
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3. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych osobowych dostępna: https://pacific.org/klauzula-informacyjna-daneos.pdf

§5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od dnia
zdarzenia dającego podstawę do zgłoszenia reklamacji, jednakże maksymalnie 10 dni od
dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje
odpowiednio data otrzymania wiadomości e-mail przez Organizatora (w przypadku
reklamacji wniesionej pocztą e-mail) oraz data stempla pocztowego (w przypadku
reklamacji wniesionej pocztą tradycyjną).
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom w ich indywidualnej sprawie.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika, jak również dokładny
opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje mogą być zgłaszane;
a) w formie pisemnej, listem poleconym na adres: ul. 28 czerwca 1956r 406, 61441 Poznań
b) w formie wiadomości e-mail na adres: hello@pacific.org
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia
reklamacji Organizatorowi.
5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres
podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Wniesienie przez Uczestnika reklamacji lub nieuznanie reklamacji nie wpływa na
uprawnienie Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Regulamin dostępny jest na Stronie.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie lub prawa nabyte
Uczestników Konkursu. Zmiany Regulaminu mogą obejmować, w szczególności zmianę
terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmianę specyfikacji Nagrody.

3.

Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 24 godzin od daty ogłoszenia
zmienionego regulaminu na Stronie, chyba że w treści zmienionego Regulaminu wskazano
inaczej. O zmianach Regulaminu oraz dacie ich wejścia w życie Uczestnicy będą
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informowani ze stosownym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości wysłanej na
adres e-mail podany przez Uczestnika przy zgłoszeniu udziału w Konkursie.
4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
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Załącznik nr 1.

Aplikacja Pacific umożliwi rozliczenia ze znajomymi z poziomu czatu, zamówienie karty
Pacific Mastercard do codziennych rozliczeń w kraju i za granicą. Dzięki aplikacji Użytkownik
otrzyma możliwość kupowania produktów w samej aplikacji i w social mediach za pomocą
kodów QR.
Nagroda otrzymana na konto w aplikacji Pacific będzie możliwa do wypłaty na zewnętrzne
konto bankowe.
Dla korzystania z Aplikacji wymagane jest posiadanie urządzenia mobilnego z systemem iOS
lub Android oraz dostępem do Internetu.
Więcej informacji na temat funkcjonalności aplikacji dostępne jest na stronie internetowej
Pacific.org.
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