REGULAMIN
§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest VarsoviaFX z siedzibą w Alexander House, 7 Oaklands Gate,
Northwood HA6 3AA, wpisana do rejestru Companies House pod numerem rejestracyjnym 8746313.
2. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „Voucher na zakupy za
przelew do Polski” w następujących placówkach agencyjnych organizatora:
a) Kasia Shop (19 Station Road, Wombwell S73 0AH)
b) Food Plus Weymouth (53 Great George Street, Weymouth DT4 8NN)
3. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:
a) „Zadanie” – zadania Uczestnika opisane szczegółowo w §4;
d) „Konkurs” – akcja opisana w Regulaminie
e) „Laureaci” – wyłonieni w oparciu o postanowienia §4 Uczestnicy;
f) „Nagrody” – przedmioty opisane w §5 ust. 3
g) „Regulamin” – niniejszy dokument
h) „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania wskazane w §3
ust.1 Regulaminu.
§2. Czas trwania Konkursu
Konkurs prowadzony jest od dnia 01 marca 2018r. do dnia 31 marca 2018r.
§3. Uczestnicy Konkursu
1. W Konkursie może wziąć udział Uczestnik będący osobą fizyczną, który:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) posiada konto klienta w systemie VarsoviaFX z zaznaczonymi zgodami na przekazywanie
informacji handlowej droga email i sms
c) w trakcie trwania konkursu wykona minimum 1 (jeden) przekaz pieniężny do Polski, dowolnym
typem przekazu, na kwotę nie niższą niż £50 (bez opłaty za wykonanie przekazu), płatny kartą lub
gotówką (w zależności od akceptowanej przez agenta formy płatności oraz preferencji klienta)
e) ten konkurs nie jest otwarty dla pracowników VarsoviaFX Ltd oraz członków ich najbliższych
rodzin.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
Organizator oświadcza, że pełny Regulamin jest publicznie dostępny na jego stronie internetowej
wwww.varsoviafx.co.uk. Wzięcie udziału w Konkursie będzie równoznaczne z zapoznaniem się z
Regulaminem i jego akceptacją.
4. Uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi
zgodnie z Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu lub/i nie
wydania Nagrody Uczestnikowi, który w związku z Konkursem naruszył przepisy niniejszego
Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§4. Zasady i harmonogram Konkursu
1. Zadaniem uczestnika jest wykonanie minimum 1 (jednej) transakcji do Polski, dowolnym typem
przekazu, na kwotę nie niższą niż £50 (bez opłaty za wykonanie przekazu), płatną kartą lub gotówką
(w zależności od akceptowanej przez agenta formy płatności oraz preferencji klienta).
2. Nagroda zostanie przyznana jednemu, wylosowanemu przez Organizatora Uczestnikowi Konkursu,
który spełnił warunki Konkursu wykonując transakcje w Kasia Shop (19 Station Road, Wombwell S73
0AH) oraz jednemu klientowi, który spełnił warunki konkursu wykonując transakcje w Food Plus
Weymouth (53 Great George Street, Weymouth DT4 8NN)
§5.Laureaci i Nagrody.
1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwać Organizator.
2. Laureatami Konkursu będzie dwóch Uczestników Konkursu. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi
dnia 01 kwietnia 2018 roku do godziny 17:30 (GMT). Laureaci otrzymają Nagrodę za pośrednictwem
poczty Royal Mail.
3. Nagrodą w konkursie są dwa vouchery o wartości £20 do wykorzystania na zakup artykułów
spożywczych i przemysłowych w sklepach : Kasia Shop (19 Station Road, Wombwell S73 0AH) w
przypadku Laureata, który wykonał transakcję w tym punkcie agencyjnym oraz w Food Plus
Weymouth (53 Great George Street, Weymouth DT4 8NN) w przypadku Laureata, który wykonał
transakcję w tym punkcie agencyjnym. 4. Laureat może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę,
nawet, jeżeli wykona więcej niż jeden przekaz pieniężny do Polski.
5. W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z
Laureatem Konkursu lub nie otrzyma od niego informacji niezbędnych do zapewnienia mu nagrody,
prawo Laureata Konkursu do otrzymania Nagrody wygasa. W takiej sytuacji nagroda zostanie
wydana innemu Uczestnikowi.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Laureatów Konkursu pod kątem zgodności
postępowania Uczestników z zapisami niniejszego Regulaminu. Jeśli któryś ze Laureatów Konkursu
zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, wówczas traci on prawo do Nagrody.
9. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.

10. Nagroda musi zostać wydana podczas jednorazowej płatności. Jeśli zakupy nie przekroczą kwoty
£20, Klientowi, który dokona zakupów płacąc voucherem nie przysługuje wydanie reszty. Jeżeli
wartość zakupów będzie wyższa niż £20, klient musi uregulować różnicę płacąc gotówką lub kartą
(jeżeli sklep przyjmuje płatności karta na kwotę różnicy wynikającej z wartości zakupów oraz
wartości vouchera).
11. Voucher można wykorzystać do dnia 01 kwietnia 2018 roku do dnia 30 kwietnia 2018 roku. Jeżeli
Klient nie wykorzysta Nagrody we wskazanym czasie, wówczas traci ona swoją ważność.
§6.Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu mogą być zgłaszane telefonicznie, e-mailowo lub
pisemnie na adres siedziby Organizatora, w terminie do dnia 15 maja 2018 roku, nie później jednak
niż w terminie 7 dni od zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacja będzie rozpatrywana
według zasad określonych przez Organizatora w „Complaint Policy”, dostępnej na
www.varsoviafx.co.uk.
2. Reklamacje złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
3. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Organizatora.
4. Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o wyniku postępowania reklamacyjnego
pisemnie lub pocztą elektroniczną – według wyboru Organizatora.

