
 

REGULAMIN PLEBISCYTU ENEA 

 

§ 1 Postanowienia ogólne. 

 

1. Organizatorem Plebiscytu ENEA, zwanego dalej „Plebiscytem” jest GPD Agency Sp. z o.o. Sp.k. z 

siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ulicy Roosevelta 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000527454, 

NIP 7811902177, REGON 302860051 (dalej „Organizator”).  

2. Plebiscyt jest organizowany przez Organizatora na zlecenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-

201) przy ul. Góreckiej 1, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego  przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012483, NIP: 777-00-20-640, 

REGON 630139960, kapitał zakładowy: 441 442 578 zł wpłacony w całości. Fundatorem nagród w 

Plebiscycie jest ENEA S.A. (dalej „Fundator”). 

3. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Plebiscycie oraz zasady jego przebiegu, głosowania, 

nadzoru nad jego przeprowadzeniem, a także zasady postępowania reklamacyjnego (dalej 

„Regulamin” lub „Regulamin Plebiscytu”). 

4. Organizator może powierzyć wykonanie praw i obowiązków wynikających z niniejszego 

Regulaminu innemu podmiotowi. 

5. Plebiscyt organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

6. Organizator Plebiscytu powoła komisję, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora oraz 

Fundatora (dalej "Komisja"). Do zadań Komisji należy stałe czuwanie nad prawidłowym 

przebiegiem Plebiscytu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości 

związane z Plebiscytem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu, wyłonienie Laureatów 

Plebiscytu w oparciu o kryteria określone w § 4 Regulaminu oraz rozpatrywanie zgłoszeń 

reklamacyjnych. 

7. Celem Plebiscytu jest wyłonienie triathlonistów, którym Fundator przyzna nagrody zgodnie z 

zasadami niniejszego Regulaminu. Komisja Konkursowa wyłoni trzech laureatów Plebiscytu 

zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 Regulaminu. 

 

§ 2 Zasady wzięcia udziału w Plebiscycie 

 

1. Uczestnikiem Plebiscytu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, która: w okresie od  31 maja 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku zgłosi się 

do Plebiscytu poprzez formularz zgłoszeniowy (dalej „Zgłoszenie”) na stronie 

www.enea.pl/plebiscyt  (dalej „Serwis Plebiscytu”) zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Aby zgłosić się do Plebiscytu Uczestnik powinien wypełnić następujące dane w  Zgłoszeniu: 

a. Wybrać opcję „Zostań Triathlonistą roku” 

b. Podać swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail (adres e-mail nie będzie upubliczniony) 

c. Uzupełnić w kilku słowach/zdaniach następujące pola:  

 „Sport jest dla mnie:” liczba znaków: 250 

 „Mój cel sportowy:” liczba znaków: 250 

 „Uprawiam Triathlon od (lat)” liczba znaków: 250 

 „Ulubiona muzyka treningowa” liczba znaków: 250 

d. Załadować aktualne zdjęcie zawierające utrwalenie wizerunku Uczestnika (minimalne 

wymiary zdjęcia to 115x115 pikseli ). Na Zdjęciu nie mogą znajdować się wizerunki osób 

trzecich. 
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e. zaakceptować  postanowienia Regulaminu Plebiscytu poprzez odznaczenie 
odpowiedniego pola (checkbox);  

f. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją 

Konkursu, w szczególności w celu wydania nagród i rozpatrzenia reklamacji poprzez 

odznaczenie odpowiedniego pola (checkbox); 

g. zapisać zgłoszenie poprzez wybranie opcji „Rejestruję się”. Najpóźniej w ciągu godziny po 

zakończeniu procesu rejestracji zgodnie z podpunktami a-f powyżej, Uczestnik otrzyma na 

podany adres e-mail informację potwierdzającą rejestrację. 

3. Uczestnik, który nie otrzyma maila potwierdzającego rejestrację powinien skontaktować się z 

Organizatorem na adres e-mail plebiscyt.enea@gpd.com.pl w celu wyjaśnienia tej sytuacji. 

4. Rejestrując się do Plebiscytu zgodnie z ust. 2 powyżej Uczestnik wyraża tym samym zgodę na 

upublicznienie danych znajdujących się w Zgłoszeniu (poza adresem e-mail) oraz jego wizerunku 

utrwalonego na Zdjęciu w Serwisie Plebiscytu w okresie od 31 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 

roku i w tym zakresie i czasie udziela Organizatorowi: licencji niewyłącznej oraz wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym wizerunku w ww. celu.  

5. Zgłoszenie zarejestrowane przez Uczestnika, w tym zdjęcie, nie może zawierać treści politycznych, 

religijnych, kontrowersyjnych społecznie reklamowych, dyskryminujących, wulgarnych, 

obrażających uczucia religijne, naruszających dobre obyczaje i sprzecznych z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi. Opisy w Zgłoszeniu powinny być 

autorskie, stworzone przez Uczestnika i nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich, praw 

zależnych lub praw własności przemysłowej osób trzecich. 

6. Treść Zgłoszenia Uczestnika będzie podlegała weryfikacji przez Organizatora pod kątem spełnienia 

wymogów opisanych w ust. 2 oraz ust. 5 powyżej. Weryfikacja może potrwać do 2 dni roboczych 

liczonych od dnia następnego po dniu rejestracji Zgłoszenia przez Uczestnika w trybie ust. 2 lit. g 

powyżej. Zgłoszenie Uczestnika zawierające treści wskazane w ust. 5 powyżej, niespełniające 

wymagań tam opisanych lub wymagań opisanych w ust. 2 lub w inny sposób naruszający 

postanowienia niniejszego Regulaminu nie zostanie umieszczone w Serwisie Plebiscytu, o czym 

Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową. 

7. Organizator upubliczni Zgłoszenie Uczestnika, w którym będą widoczne dane wymienione w ust. 

2 lit. b i c (z wyjątkiem adresu e-mail) w Serwisie Plebiscytu po dokonaniu pozytywnej weryfikacji 

treści Zgłoszenia, w okresie o którym mowa w ust. 6 powyżej, o czym Uczestnik zostanie 

poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji Zgłoszenia. 

8. Jeden Uczestnik może zarejestrować tylko jedno Zgłoszenie. 

9. Uczestnik nie może zmieniać imienia, nazwiska, zdjęcia ani treści zamieszczonych w Zgłoszeniu 

przy rejestracji, z wyjątkiem adresu e-mail oraz numeru telefonu. Uczestnik powinien powiadomić 

Organizatora o zmianie adresu e-mail oraz numeru telefonu w trakcie trwania Plebiscytu na adres 

mailowy: plebiscyt@enea.pl 

 

§ 3 Zasady oddawania głosów. 

 

1. W okresie od 31 maja 2017 do 31 sierpnia 2017 roku odbędzie się głosowanie internautów mające 

na celu wyłonienie Uczestników, którym będą przyznane nagrody w Plebiscycie. Internauci mogą 

głosować na wybranych Uczestników Plebiscytu spośród wszystkich Uczestników Plebiscytu, 

którzy przeszli pozytywną weryfikację treści Zgłoszenia i ich Zgłoszenia są widoczne w Serwisie 

Plebiscytu.  

2. Osobą uprawnioną do głosowania może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, która weźmie udział w Konkursie „MISTRZOWIE MOTYWACJI”  (dalej 

„Konkurs”) i prawidłowo wypełni formularz uprawniający do wzięcia udziału w Konkursie na 

mailto:plebiscyt.enea@gpd.com.pl


zasadach opisanych w Regulaminie Konkursu (Regulamin Konkursu znajduje się na stronie 

www.enea.pl/plebiscyt  w zakładce „Zagłosuj i wygraj nagrody”) 

3. Głosowanie prowadzone jest poprzez stronę  www.enea.pl/plebiscyt.  

4. Aby prawidłowo oddać głos poprzez wzięcie udziału w Konkursie osoba głosująca powinna: 

a. wybrać opcję „Biorę udział w Konkursie”; 

b. wybrać Uczestnika Plebiscytu, któremu chce przyznać głos; 

c. podać dane w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, kodu pocztowego oraz numeru 

telefonu; 

d. zaakceptować  postanowienia Regulaminu Konkursu poprzez odznaczenie 

odpowiedniego pola (checkbox);  

e. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją 

Konkursu, w szczególności w celu wydania Nagród i rozpatrzenia reklamacji poprzez 

odznaczenie odpowiedniego pola (checkbox); 

f. udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Napisz co motywuje Cię najbardziej do 

aktywności fizycznej i dlaczego” liczba znaków ograniczona do 1000 (dalej „Zadanie 

konkursowe”);  

g. nacisnąć opcję „Wyślij odpowiedź”; 

h. najpóźniej w ciągu godziny po zakończeniu procesu rejestracji zgodnie z podpunktami a-

g powyżej Uczestnik otrzyma na podany adres e-mail informację z linkiem 

potwierdzającym dokonanie zgłoszenia (Uczestnik zobligowany jest do kliknięcia w dany 

link w celu potwierdzenia rejestracji Zgłoszenia do Konkursu oraz zatwierdzenia głosu w 

Plebiscycie). 

5. Osoba głosująca, która nie otrzyma maila z linkiem potwierdzającym rejestrację zgodnie z ust. 4 

lit. h powyżej powinna skontaktować się z Organizatorem na adres e-mail 

plebiscyt.enea@gpd.com.pl w celu wyjaśnienia tej sytuacji. 

6. Jedna osoba może oddać tylko jeden głos na jednego Uczestnika.  

7. Organizator nie będzie upubliczniał danych osób głosujących.  

8. Ranking Uczestników będzie widoczny w Serwisie Plebiscytu w zakładce „Ranking” przez cały 

okres trwania Plebiscytu. Ilość oddanych głosów będzie uaktualniana w czasie rzeczywistym.  

9. W przypadku głosów, które budzić będą wątpliwości Organizatora, co do autentyczności 

podanych danych, sposobu ich oddania bądź wykorzystania do głosowania aplikacji, skryptów 

bądź jakichkolwiek narzędzi informatycznych niezgodnych z założeniami niniejszego Regulaminu 

Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania oddanych w ten sposób głosów. 

10. Organizator zastrzega sobie możliwość poddania głosów budzących jego wątpliwości weryfikacji 

na podstawie dostępnych mu narzędzi i informacji. Weryfikacja taka może trwać do 5 dni 

roboczych liczonych od zakończenia okresu głosowania.  

 

§ 4 Zasady wyłaniania Laureata Plebiscytu 

  

1. Po zakończeniu okresu głosowania, Organizator sprawdzi czy wszystkie głosy zostały oddane 

poprawnie i dokona weryfikacji głosów zgodnie  ust. 8 i 9 § 3 Regulaminu. 

2. Po dokonaniu weryfikacji poprawnie oddanych głosów zostanie podliczona ich ilość. 

3. Uczestnikowi, który w głosowaniu zdobył największą liczbę głosów zostanie przyznana Nagroda 

Główna. 

4. Kolejnemu Uczestnikowi, który w głosowaniu zdobył pozycję 2 co do liczby zebranych głosów, 

zostanie przyznana nagroda II rzędu. 

5. Kolejnemu Uczestnikowi, który w głosowaniu zdobył pozycję 3 co do liczby zebranych głosów, 

zostanie przyznana nagroda III rzędu. 
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6. W przypadku kiedy dwóch lub więcej Uczestników, kwalifikujących się do nagród zdobędzie taką 

samą liczbę punktów, o przyznaniu nagrody decydować będzie data dokonania rejestracji 

Zgłoszenia zgodnie z ust. 2 § 2 Regulaminu.  

7. Ponadto Organizator będzie weryfikował czy Uczestnik, kwalifikujący się do otrzymania nagrody 

spełnił wszystkie warunki Regulaminu. 

8. W przypadku kiedy okaże się, iż Uczestnik kwalifikujący się do otrzymania nagrody nie spełnił 

warunków opisanych w Regulaminie, Uczestnik traci prawo do nagrody, która zostanie przekazana 

kolejnemu Uczestnikowi w rankingu. 

9. Ostateczna lista Laureatów zostanie podana w Serwisie Plebiscytu do dnia 18 września 2017 roku. 

 

§ 5 Nagrody i zasady ich wydawania. 

 

1. Nagrodą Główną w Plebiscycie jest do wyboru przez Uczestnika (Laureata): zapewnienie udziału 

(uregulowanie opłaty rejestracyjnej)  w dowolnych zawodach z cyklu IRONMAN/IRONMAN 70.3 

w 2018 roku odbywających się w Europie z wyjątkiem następujących zawodów: IRONMAN Austria, 

IRONMAN Kalmar, IRONMAN Copenhagen, IRONMAN Hamburg.   

2. Nagrodą II rzędu jest voucher New Balance w postaci kodu alfanumerycznego do wykorzystania 

w sklepie internetowym na nbsklep.pl o wartości brutto 800 zł. 

3. Nagrodą III rzędu jest zestaw gadżetów o wartości jednostkowej brutto 590 zł, w skład którego 

wchodzi:  

a. Olejek Ozone – 80 zł  

b. Sznurowadła Yankz – 40 zł 

c. Lezyne twin speed drive lever kit combo – 110 zł 

d. Dętka lezyne – 40 zł 

e. Zegarek Timex  – 220 zł 

f. Opaska Lizard Skins 100 zł 

4. Laureaci Nagród zostaną poinformowani o zdobyciu nagrody na adres e-mail podany przy 

rejestracji Zgłoszenia najpóźniej do 22 września 2017 roku. 

5. Laureat Nagrody Głównej zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi informacji dotyczącej 

wyboru jednej z nagród opisanych w ust. 1 powyżej oraz danych do korespondencji i numeru 

telefonu najpóźniej do 1 października 2017 roku. 

6. Laureaci Nagród II i III rzędu zobowiązani są do przesłania Organizatorowi danych do 

korespondencji oraz numeru telefonu w celu wysłania im nagród. 

7. Ponadto wszyscy Laureaci zobowiązani są do przesłania Organizatorowi niezbędnych danych do 

rozliczenia podatkowego, w tym w celu wypełnienia przez Organizatora PIT 8C tj. pełnego adresu 

zameldowania, nr PESEL lub NIP, danych odpowiedniego Urzędu Skarbowego itp. 

8. Nagrody opodatkowane są zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym. 

9. Prawo do nagrody jest niezbywalne.  

10. Jeden Laureat może wygrać jedną Nagrodę. Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę lub 

ekwiwalent pieniężny. 

11. Aby wziąć udział w wybranych zawodach, o których mowa w ust. 1 Laureat będzie musiał 

zarejestrować się do danych zawodów samodzielnie, podając przy tym niezbędne dane wymagane 

przez organizatora danych zawodów. Fundator zapewnia, iż rejestracja będzie bezpłatna. O 

szczegółach rejestracji Laureat zostanie poinformowany przez Organizatora mailowo.  

12. Ostateczny termin dokonania rejestracji przez Laureata Nagrody Głównej uprawniającej do 

wzięcia udziałów w  wybranych przez Laureata zawodach, o których mowa w ust. 1 powyżej mija 

15 lutego 2018 roku. W przypadku kiedy Laureat nie dokona rejestracji w ww. terminie rejestracji, 

Laureat traci prawo Nagrody Głównej tj. do wzięcia udziału w wybranych zawodach i nagroda taka 

przechodzi do dyspozycji Organizatora. 



13. Nagrody II rzędu w postaci kodu alfanumerycznego zostaną wysłane za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres e-mail Laureata podany przy rejestracji najpóźniej do 29 września 2017 
roku. Nagrody II rzędu należy wykorzystać w sklepie internetowym na nbsklep.pl najpóźniej do 31 
października 2017 roku. Zasady wykorzystania vouchera/kodu New Balance określa „Regulamin 
Realizacji Voucherów/Kodów New Balance”, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.  

 

14. Nagrody III rzędu będą wysłane do Laureatów do 23 października 2017 roku. 

15. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, noclegu i ew. innych dodatkowych kosztów lub opłat 

niezwiązanych z opłatą rejestracyjną do zawodów wybranych przez Laureata nagrody głównej. 

 

 

§ 6 Postępowanie reklamacyjne. 

 

1. Reklamacje związane z Plebiscytem powinny być składane w formie pisemnej na adres: GPD 

Agency Sp. z o.o. Sp.k. ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań z dopiskiem „Plebiscyt ENEA”. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, 

wskazanie plebiscytu którego dotyczy, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

3. O wyniku reklamacji składający reklamację zostanie poinformowany listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), nadanym w ciągu 14 (czternastu) dni od 

daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.  

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.  

 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych. 

 

Administratorem danych osobowych Uczestników, jest ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 

Góreckiej 1, 60-201 Poznań. Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych  (t. jedn. Dz. U. z 2016, poz. 922 z późn. zm.) ENEA S.A. powierzyła 

przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi Konkursu w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu wydania Nagród i rozpatrzenia reklamacji. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Plebiscycie. Uczestnicy 

Plebiscytu mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych 

w ustawie o ochronie danych osobowych. 

 

§ 8 Postanowienia końcowe. 

 

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie Plebiscytu w zakładce „Zostań 

Triathlonistą roku” 

2. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Plebiscytu akceptuje warunki Regulaminu. 

3. W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik brał udział w 

Plebiscycie w sposób sprzeczny z zasadami Plebiscytu, opisanymi w niniejszym Regulaminie lub w 

sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa Organizator zastrzega sobie prawo 

do wykluczenia danego Uczestnika z Plebiscytu, jak również do niewydania takiemu Uczestnikowi 

odpowiedniej nagrody.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość skorzystania z Nagrody Głównej przez 

Laureata tj. wzięcia udziału w wybranych przez Laureata zawodach, z przyczyn leżących po stronie 

Uczestnika (np. choroba Uczestnika).  

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 
REGULAMIN  REALIZACJI  VOUCHERÓW/KODÓW NEW BALANCE 

 

1. Realizacja Voucherów/ Kodów jest ważna do 31.10.2017 roku. 

2. Voucher/Kod do wykorzystania wyłącznie na zakup obuwia/odzieży/akcesoriów New Balance 

nieobjętych promocjami, w tym nieobjętych przeceną np. wyprzedaż (sale) itp. W sytuacji gdy cena 

pierwotna produktu New Balance w sklepie internetowym została obniżona względem pierwotnej, 

posiadacz Vouchera/Kodu może go wykorzystać na nabycie objętych promocjami towarów ale 

wyłącznie po cenie pierwotnej (przed obniżeniem). 

3. Voucher/Kod nie łączy się z innymi promocjami (przez promocję należy rozumieć każde zmniejszenie 

ceny towaru od ceny pierwotnej podanej w sklepie internetowym). 

4. Voucher/Kod do wykorzystania w sklepie internetowym na nbsklep.pl. 

5. Istnieje możliwość dopłaty w przypadku nabycia towarów o wyższej cenie, niż wartość podana na 

Voucherze/Kodzie. 

6. Voucher/Kod nie podlega wymianie, ani wymianie na środki pieniężne. 

7. Voucher/Kod nie podlega odsprzedaży.  

8. Jeżeli Voucher/Kod zostanie wykorzystany na zakup Towarów o cenie niższej niż wartość podana na 

Voucherze/Kodzie, różnica nie będzie podlegała zwrotowi, ani nie przechodzi na inny okres. 

Składanie zamówienia 

1. Po dodaniu do koszyka wybranych produktów należy udać się do zakładki 

„ Zobacz koszyk i złóż zamówienie„. 

2. W opcji Twoje zamówienie wybierz formę płatności i dostawy: 

- Kurier UPS New Balance, Płatność voucherem. Koszt dostawy: 0,00 zł. 

3. Następnie przejdź do opcji „składanie zamówienia”. 

4. W zakładce Składanie zamówienia uzupełnij wszystkie dane kontaktowe oraz dane do 

wysyłki. 

5. W polu OPCJE DODATKOWE zaznacz Uwagi do zamówienia, w oknie które się pojawi należy 

umieścić kod. 

 

Życzymy udanych zakupów! 

 

 

http://nbsklep.pl/cart.html


 

 
 


