Załącznik nr 3.11 – zasady przyznawania nagród za okres od 01.11.2017 do
30.11.2017
1. Administrator przewidział następujące nagrody dla Użytkowników za miejsce w
Rankingu Miesiąca Listopada 2017.
Zestawienie nagród za miejsce w Rankingu Miesiąca Listopada 2017:
Miejsce Nagroda
1-20
Sokowirówka o wartości 200 zł brutto
21-100 Minutnik o wartości 25 zł brutto

2. Laureaci nagród zostaną poinformowani o wygranej poprzez wysłanie wiadomości
email, na adres podany przez Użytkownika w Serwisie, do 21. dnia miesiąca
następującego po miesiącu, którego dotyczy Ranking Miesiąca. Dodatkowo
informacja o wygranej wraz z linkiem do formularza umożliwiającego wpisanie
danych niezbędnych do rozliczenia podatkowego wydania nagrody, pojawi się
Użytkownikowi po zalogowaniu do Serwisu do 28. dnia miesiąca następującego
po miesiącu, którego dotyczy Ranking Miesiąca. W tym terminie Laureat
zobowiązany jest do uzupełnienia ww. danych, w innym przypadku może utracić
prawo do nagrody.
3. Do wartości każdej nagrody zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w
kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody.
4. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Laureat Konkursu
obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej w wysokości 10%
wartości nagrody i zgadza się na potrącenie stosownej zaliczki na podatek z tego
tytułu przez Organizatora. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi Nagrody obliczy,
pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek
dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać
Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.
5. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych
właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu.
6. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich. Nie jest
możliwe wypłacenie równowartości nagrody.

7. Nagrody zostaną wysłane na adres podany przez Laureatów, za pośrednictwem
Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej, w terminie do 30 dni od daty wyznaczonej
na przesłanie przez Laureatów danych do rozliczenia nagrody, a w przypadku
nagród personalizowanych w terminie 60 dni od tej daty.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru przez
Zwycięzców Konkursu Nagród z przyczyn leżących po stronie Laureatów
Konkursu.

