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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Promocja „Karta dla Aktywnych” (dalej „Promocja”) dotyczy srebrnych i złotych kart kredytowych: MasterCard Standard oraz PKO 
MasterCard Gold wydawanych przez PKO Bank Polski SA. 

2. Promocja jest organizowana w celu zachęcenia do zawierania umów o Karty dla Aktywnych. 
3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.pkobp.pl, oraz na stoisku PKO Banku Polskiego SA (dalej: „Stoisko PKO Banku Polskiego 

SA”): 
• 6 maja 2016 r (piątek) w Biurze Zawodów mieszczącym się w Hali LA Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 w 

godzinach od14:00 do 20:00, 
• 7 maja 2016 r (sobota) w Biurze Zawodów mieszczącym się w hali namiotowej na końcu Skweru Kościuszki na przeciwko 

Akwarium Gdyńskiego (Al. Jana Pawła II), w godzinach  od 10:30 do 17:00. 

II. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem Promocji jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 
02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł. 

2. Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm. dalej „ustawa o ochronie danych osobowych”). Dane 
osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji i wydania nagród.  

3. Uczestnicy Promocji przez cały czas mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania 
zaprzestania przetwarzania tych danych w celu związanym z Promocją, przy czym przypadek ten traktowany jest jako odstąpienie od 
Promocji.   

III. DEFINICJE 

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:  
• Karta Dla Aktywnych – srebrna lub złota karta kredytowa: PKO MasterCard Standard lub PKO MasterCard Gold wydawana przez PKO 

Bank Polski SA – z okolicznościowym nadrukiem graficznym przedstawiającym buty biegowe. 
• PKO Bank Polski SA – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 

Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł. 

• Uczestnik – osoba fizyczna opisana w części 5 pkt 1. 
 

IV. CZAS TRWANIA PROMOCJI 

Promocja obowiązuje od 5 do 6 maja 2016r. 

V. UCZESTNICY PROMOCJI 

1. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, która:  
a) najpóźniej w dniu rozpoczęcia Promocji ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,  
b) ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Z Promocji nie mogą skorzystać osoby, które spełnią warunki uczestnictwa i które w czasie jej trwania dokonają zamiany posiadanej karty 
kredytowej PKO Banku Polskiego SA na Kartę dla Aktywnych. 

3. Z Promocji nie mogą skorzystać osoby będące Pracownikami Banku oraz członkowie ich najbliższej rodziny: małżonkowie, wstępni, zstępni i 
rodzeństwo oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.  

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA I OTRZYMYWANIA NAGRÓD 

1. Nagroda, w postaci słuchawek sportowych e5 proActive, zostanie przyznania pierwszym 100 Uczestnikom, którzy spełnią następujące 
wymagania: 
a) w okresie trwania Promocji, na Stoisku PKO Banku Polskiego SA zawrą z PKO Bankiem Polskim SA umowę o wydanie i używanie Karty 

dla Aktywnych pierwszej lub złożą wniosek o Kartę dla Aktywnych jako kolejną dla siebie lub wskazanej osoby; 
b) na dzień wydania Nagrody będą posiadaczami Karty dla Aktywnych. 

2. Nagrody zostaną wysłane do Uczestników, którzy spełnią warunki określone w pkt. 1 na adres korespondencyjny podany przez Uczestnika 
w zawartej umowie o wydanie i używanie Karty dla Aktywnych lub we wniosku o Kartę dla Aktywnych kolejną lub przekazane w Oddziale 
PKO Banku Polskiego nie później niż do 17 czerwca 2016 r. 

3. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.  
4. Nagrody podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. W przypadku zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego, skutkującej koniecznością odprowadzenia zryczałtowanego 
podatku od uzyskanych przez Uczestników Nagród, Organizator zwiększy wartość nagrody o kwotę odpowiadającą wartości należnego 
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od uzyskanej przez Uczestnika nagrody. Kwotę tę Organizator przekaże na 
rachunek właściwego Urzędu Skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego.  

VII. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI  

1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora. Uczestnik może złożyć reklamację w formie:  
a) elektronicznej za pośrednictwem strony www.pkobp.pl, 
b) pisemnej na adres: Puławska 15, 02-515 Warszawa, z dopiskiem „Karta dla Aktywnych”. 

2. Reklamacja dotycząca przebiegu Promocji powinna zawierać adres korespondencyjny Uczestnika, imię i nazwisko Uczestnika, datę 
wystąpienia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznaczne sformułowanie roszczenia.  

3. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.  
4. Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu jej zasadności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, na  podjęciu przez Organizatora 

stosownych działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i ich przyczyn.  
5. Po rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany o jego wyniku w formie pisemnej na adres wskazany przez niego w 

reklamacji.  
6. W sprawach dotyczących Promocji Uczestnik, poza uprawnieniami określonymi w niniejszym Regulaminie, ma prawo do zwracania się do 

Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów oraz dochodzenia roszczeń przez sądem.  

REGULAMIN PROMOCJI „KARTA DLA AKTYWNYCH”  

ZE SŁUCHAWKAMI SPORTOWYMI DALEJ „REGULAMIN” 


