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Regulamin Konkursu „Daj się znaleźć z szukajradcy.pl”
1. Organizatorem Konkursu „Daj się znaleźć z szukajradcy.pl” („Konkurs”) jest Krajowa Rada
Radców Prawnych z siedzibą 01-797 Warszawa, Ul. Powązkowska 15 („Organizator”).
2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba wpisana na listę radców prawnych
i wykonująca zawód radcy prawnego, która na dzień zakończenia Konkursu posiadać będzie
opublikowaną wizytówkę w wyszukiwarce Krajowej Izby Radców Prawnych szukajradcy.pl
(„Wyszukiwarka”). Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych, pracownicy
lub współpracownicy Organizatora.
4. Konkurs odbywa się na terytorium Polski.
5. Konkurs rozpoczyna się z dniem 11 maja 2022 r. i kończy się z dniem 8 czerwca 2022 r.
6. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik najpóźniej do końca dnia zakończenia Konkursu musi:
1) zarejestrować się na platformie e-KIRP pod adresem https://e-kirp.pl ,
2) podać lub uzupełnić dane do kontaktu w swojej wizytówce (kafelek Wizytówka),
3) opublikować wizytówkę w Wyszukiwarce,
4) wyrazić zgodę na udział w Konkursie i zaakceptować Regulamin Konkursu poprzez
odznaczenie zgody w kafelku Twoje zgody, albo
wyrazić zgodę na udział w Konkursie i zaakceptować Regulamin Konkursu poprzez odznaczenie
zgody w kafelka zgody oraz opublikować wizytówkę w Wyszukiwarce z poziomu ekstranetu okręgowej izby radców prawnych, który zapewnia możliwość takiej
publikacji
- („Zgłoszenie”).
7. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie bez ponoszenia
jakichkolwiek konsekwencji z tego powodu.
8. W przypadku podejmowania przez Uczestnika działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem
lub działań zmierzających do sprzecznego z dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w
Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników oraz wykluczenia danego
Uczestnika z udziału w Konkursie.
9. Przewiduje się dziesięć równorzędnych nagród. Nagrodami w Konkursie są vouchery ważne do
31 lipca 2022 r. o wartości 1250 zł brutto każdy voucher z przeznaczaniem na zakup publikacji
książkowych wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dostępnych
w księgarni internetowej www.profinfo.pl. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość
pieniężną. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
10. W przypadku, kiedy zgodnie z obowiązującymi przepisami, powstanie obowiązek
pobrania od nagrodzonych Uczestników Konkursu podatku dochodowego od osób fizycznych,
kwota nagrody zostanie "ubruttowiona" i nagroda w Konkursie składać się będzie wówczas z
nagrody oraz z nagrody pieniężnej w wysokości 11,11% wartości przyznanych nagród. Przed
wydaniem nagrody, Organizator Konkursu potrąci nagrodę pieniężną i odprowadzi ją do
właściwego
urzędu
skarbowego
na
poczet
10%
zryczałtowanego
podatku
dochodowego od osób fizycznych.
11. Wszystkie Zgłoszenia wezmą udział w Konkursie. Spośród dokonanych Zgłoszeń, Organizator
wybierze drogą losowania Zgłoszenia dziecięciu Uczestników, którzy otrzymają nagrodę.
Losowanie odbędzie się dnia 9 czerwca 2022 r.
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12. Organizator poinformuje nagrodzonych Uczestników o wygranej poprzez wysłanie informacji na
dane do kontaktu podane przez nich w wizytówce w Wyszukiwarce. Wydanie nagród nastąpi przez ich wysłanie na adresy do wydania (wysłania) nagród wskazane przez nagrodzonych
Uczestników w przesłanych przez nich Formularzach - po spełnieniu przez nagrodzonych
Uczestników warunków niniejszego Regulaminu do 22 czerwca 2022 r.
13. W celu wydania nagród nagrodzony uczestnik Konkursu przesyła Organizatorowi na adres
poczty elektronicznej kirp@kirp.pl - w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora
informacji, o której mowa w pkt 12 niniejszego Regulaminu – wypełniony kompletnie
i podpisany formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu („Formularz”),
14. W przypadku nieprzesłania w terminie zgodnego z niniejszym Regulaminem Formularza,
przesłania niekompletnego lub niepodpisanego Formularza, nieodebrania/niezgłoszenia się po
nagrodę i braku kontaktu ze strony nagrodzonego Uczestnika w ciągu 21 dni odpowiednio od
dnia wysłania przez Organizatora informacji, o której mowa w pkt 12 niniejszego Regulaminu lub
od dnia postawienia nagrody Uczestnikowi do wydania, nagroda zostanie przyznana innemu
Uczestnikowi Konkursu.
15. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu można zgłaszać Organizatorowi w formie
pisemnej lub osobiście, na adres wskazany pkt 1 niniejszego Regulaminu, a także pocztą
elektroniczną na adres: kirp@kirp.pl, w terminie 14 dni od losowania nagród. Odpowiedź na
reklamację zostanie wysłana listem poleconym do osoby składającej reklamację w terminie 14
dni od daty jej doręczenia Organizatorowi.
16. Informujemy, że dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w
celu
organizacji
przeprowadzenia
oraz
rozstrzygnięcia
Konkursu
zgodnie
z Polityką prywatności dostępną na portalu e-KIRP. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, w zakresie ograniczonym zgodnie z przepisami
ogólnego rozporządzenia ochrony danych. Uczestnik ma również prawo złożenia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Daj się znaleźć z szukajradcy.pl”
Wzór formularza
FORMULARZ W KONKURSIE „Daj się znaleźć z szukajradcy.pl”
Jako nizej podpisana/y (imię i nazwisko), wpisana/y na listę radcow prawnych (nr wpisu) podaję swoje
dane:
1) do wydania (wysłania) nagrody w Konkursie, w przypadku gdy zostanie mi przyznana (adres
pocztowy)
2) dla celow rozliczenia podatku PIT od przyznanej nagrody i wykonania ciązących na Krajowej Izbie
Radcow Prawnych obowiązkow podatkowych w związku z Konkursem:
(imię i nazwisko)
(adres zamieszkania)
(numer identyfikacji podatkowej - PESEL lub NIP).
____________________________________________________
Miejsce i data złozenia oswiadczenia,
Imię i nazwisko oraz czytelny podpis
Uczestnika Konkursu składającego oswiadczenie

