
REGULAMIN KONKURSU „Zostań mistrzem Kapitalni.org” 
 

§ 1 KONKURS „Zostań mistrzem Kapitalni.org ” 
 
Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz warunki uczestnictwa w 
konkursie „Zostań mistrzem Kapitalni.org ” organizowanym przez Wonga.pl sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, 
zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412352, NIP 
1132853869, REGON 146025969 i z kapitałem zakładowym w wysokości 
10.000.000,00 zł (dalej jako „Organizator”). 

 
§ 2 DEFINICJE 

 
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

 
1) Konkurs - Konkurs „Zostań mistrzem Kapitalni.org”; 

2) Laureat - Laureat Miesiąca lub Laureat Roku; 

3) Laureat Miesiąca- Uczestnik, który uzyskał największą ilość punktów za 

aktywność w Serwisie w danej miesięcznej edycji Konkursu; 

4) Laureat Roku - Uczestnik, który uzyskał największą ilość punktów za 

aktywność w Serwisie w czasie trwania Konkursu; 

5) Regulamin - niniejszy Regulamin; 

6) Serwis - serwis internetowy Organizatora znajdujący się pod adresem 

www.kapitalni.org; 

7) Uczestnik - osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, która spełnia warunki 

wskazane w § 3 Regulaminu. 

 
§ 3 UCZESTNIK 

 
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która, spełnia łącznie 

następujące warunki: 
a. przed rozpoczęciem Konkursu, bądź w trakcie jego trwania uzyskała 

pożyczkę w Wonga; 
b. otrzymała wiadomość mailową informującą o Konkursie; 
c. nie była laureatem konkursów lub innych akcji promocyjnych 

organizowanych za pośrednictwem Serwisu; 
d. w trakcie trwania Konkursu nie pozostaje z Organizatorem w stosunku 

pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; 
e. w trakcie trwania Konkursu nie pozostaje z Organizatorem w stosunku 

cywilnoprawnym, wynikającym z zawartej z Organizatorem umowy 
zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menadżerskiego lub innej umowy, 
której przedmiotem jest świadczenie usług na rzecz Organizatora; 

f. wyraziła zgodę na przesyłanie informacji marketingowych i handlowych 
dotyczących Organizatora oraz świadczonych przez niego usług. 

2. Naruszenie Regulaminu skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu. 
Organizator powiadamia Uczestnika o wykluczeniu wraz z podaniem podstawy 
wykluczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, w nagrywanej rozmowie 
telefonicznej lub listownie. 

 

http://www.kapitalni.org/


3. Uczestnictwa w Konkursie i praw oraz obowiązków z nimi związanych, w tym 
także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

4. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 
5. Uczestnik może w każdym czasie wyrazić nieodpłatny sprzeciw wobec udziału 

w Konkursie wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Organizatora 
konkursy@kapitalni.org. 

 
 
 

§ 4 CZAS TRWANIA KONKURSU 
 

1. Konkurs trwa od 3 marca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r, z zastrzeżeniem 
możliwości jego przedłużenia przez Organizatora. O przedłużeniu Konkursu 
Organizator poinformuje przez umieszczenie ogłoszenia w Serwisie. 

2. Konkurs przeprowadzany jest w miesięcznych edycjach trwających od 1 do 
ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego. 

3. Konkurs zostanie zakończony wyborem Laureata Roku. O zakończeniu 
Konkursu Organizator zawiadomi przez umieszczenie ogłoszenia w Serwisie z 
zastrzeżeniem § 6 ust. 4. 

 
§ 5 ZASADY KONKURSU 

 
1. Konkurs polega na uzyskaniu jak największej ilości punktów przyznawanych za 

aktywność w Serwisie Organizatora. 
2. Punkty w Serwisie Uczestnik uzyskuje poprzez: 

a) ukończenie ścieżek edukacji finansowej udostępnionych przez 
Organizatora w Serwisie; 

b) jednorazowe zapisanie do newslettera; 
c) udostępnienie treści serwisu Kapitalni.org na facebook.com w formie 

publicznej; 
d) każdorazową publikację w Serwisie dodanego przez użytkownika pytania 

do Eksperta serwisu Kapitalni.org; 
e) każdorazowe uzupełnianie kalkulatorów: zestawienie finansowe, budżet 

domowy, wydatki na jedzenie* (punkty za uzupełnianie każdego z 
kalkulatorów są przyznawane raz dziennie, bez względu na częstotliwość 
uzupełnień w każdym kalkulatorze) 

f) udział w sondzie; 
g) udział w quizie „ Co wiesz o finansach online; 
h) jednorazowe uzupełnienie indywidualnego celu w sekcji Mój profil. 

3. Po zakończeniu każdej miesięcznej edycji Konkursu Organizator wybierze 
Laureata Miesiąca. 

 
4. Po zakończeniu wszystkich miesięcznych edycji Konkursu, Organizator 

wybierze Laureata Roku. 
5. Laureatem Miesiąca i Laureatem Roku można zostać tylko raz 

 
6. Za aktywności wymienione w ust. 2 lit. b-h punkty przyznawane są jeżeli w 

czasie ich dokonania Uczestnik był zalogowany w Serwisie. 
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7. Pod uwagę brane są punkty zdobyte przez Uczestników podczas trwania 
Konkursu jak również przed jego rozpoczęciem. 

 
 

§ 6 NAGRODY 
 

1. Laureat Miesiąca otrzyma jedną z poniżej wymienionych nagród. Wyboru 
nagrody dokonuje Organizator: 

a. Telefon Huawei P9 Lite lub 
b. Tablet Samsung Galaxy Tab A T280 lub 
c. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi ECP33.21 lub 
d. Wieża Philips BTD7170 lub 
e. Instax Mini 9 (z lusterkiem do selfie) 

2. Dwie kolejne osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w danej 
miesięcznej edycji Konkursu otrzymają jedną z poniżej wymienionych nagród. 
Wyboru nagrody dokonuje Organizator: 

a. Bluzę Kapitalnych (damska lub męska) lub 
b. Zestaw koszulek „Jestem Kapitalna” i „Jestem Kapitalny”. 

3. Laureat Roku po zakończeniu Konkursu otrzyma telewizor Sharp LED LC- 
40CFG6452E. 

 
4. Organizator poinformuje Uczestnika o uzyskaniu statusu Laureata Miesiąca lub 

Laureata Roku na adres e-mail zarejestrowany przez Uczestnika w Serwisie 
odpowiednio w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia danej 
edycji Konkursu lub od dnia zakończenia ostatniej edycji Konkursu. 
Nagroda zostanie przesłana Laureatowi na adres uzgodniony przez Laureata i 
Organizatora po powiadomieniu Uczestnika o uzyskaniu statusu Laureata, w 
terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia ustalenia preferowanego adresu do 
doręczeń. 

5. Uczestnik traci prawo do nagrody w przypadku gdy podał w Serwisie 
nieprawdziwe dane lub w przypadku gdy przesyłka została zwrócona 
Organizatorowi po jej podwójnym awizowaniu. 

6. Uczestnik, który odmówił przyjęcia nagrody traci do niej prawo, a nagroda – 
według wyboru Organizatora - może być przyznana innemu Uczestnikowi 
Konkursu, który uzyskał kolejny najwyższy wynik punktowy, bądź może zostać 
nieprzyznana ponownie w ogóle 

7. Poza nagrodą Laureat otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 
11,11% wartości wygranej nagrody. Dodatkowe nagrody pieniężne 
przewidziane przez Organizatora nie będą wypłacone Laureatowi, lecz pobrane 
(potrącone) przez Organizatora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w 
art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu 
wartości wygranej nagrody w Konkursie. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagród o których mowa w ust. 1-3 
na inne o tej samej lub zbliżonej wartości, o czym zawiadomi Uczestników przez 
ogłoszenie w Serwisie. Zmiana nagrody dokonana zgodnie z niniejszym 
ustępem nie stanowi zmiany Regulaminu. 

9. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną. 



§ 7 REKLAMACJE 
 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie, Uczestnik może składać 

osobiście w siedzibie Organizatora, której adres wskazany jest w § 2 

Regulaminu, pisemnie na adres: Wonga.pl sp. z o.o., ul. Żaryna 2B, bud D, 02- 

593 Warszawa, drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail na adres: 

kontakt@wonga.com lub poprzez Live Chat dostępny na stronie www.wonga.pl 

albo poprzez zgłoszenie ich pod numerem telefonu: +48 22 388 88 88. 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres do 

korespondencji, opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz 

oczekiwania Uczestnika. Dodatkowo w przypadku reklamacji składanych na 

piśmie wymagany jest podpis Uczestnika. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 

30 dni od daty ich wpływu do Organizatora. 

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani 

nie ogranicza uprawnień Uczestnika do dochodzenia swoich roszczeń na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z 

powództwem do sądu powszechnego 

 
§ 8 DANE OSOBOWE 

 
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia 

Konkursu przez Organizatora, w szczególności w celu wybrania Laureatów 
oraz dostarczenia im nagród. 

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
3. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w 

każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich 
poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych 
osobowych. 

 
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Nowy 

regulamin zostanie opublikowany w Serwisie 7 dni przed jego wejściem w życie. 
2. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 921 Kodeksu 

cywilnego. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. 

O planowanym zakończeniu Konkursu Organizator powiadomi Uczestników z 
7 dniowym wyprzedzeniem przez zamieszczenie komunikatu w Serwisie. W 
przypadku wcześniejszego zakończenia Konkursu Organizator nie wyłania 
Laureata Roku. 

4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

5. Regulamin jest dostępny na stronie www.kapitalni.org/konkursy. 
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