REGULAMIN KONKURSU
„Aasy Netu”
Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady, na jakich odbywa się Konkurs „Aasy Netu” (zwany dalej:
„Konkursem”) prowadzony za pośrednictwem serwisu internetowego www.aasynetu.pl (zwaną dalej „Serwisem
Internetowym Organizatora”).
§ 1 Definicje
1. Formularz Konkursowy - oznacza indywidualny formularz kontaktowy dla każdego Potencjalnego
Uczestnika korzystającego z Serwisu Internetowego, za pomocą którego Potencjalny Uczestnik może przesłać
Organizatorowi Pracę Konkursową.
2. Komisja Konkursowa - zespół osób powołanych przez Organizatora do wyłonienia Laureatów Konkursu.
W skład Komisji Konkursowej wchodzi czterech przedstawicieli wyznaczonych przez Organizatora.
3. Laureat - Uczestnik, któremu zgodnie z Regulaminem przysługuje prawo do otrzymania nagrody.
4. Organizator Konkursu - oznacza Aasa Polska S.A., z siedzibą przy ul. Hrubieszowskiej 2, 01-209 Warszawa.
NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł
(wpłacony w całości).
5. Praca Konkursowa – oznacza tekstową lub filmową odpowiedź na pytanie zadane przez Organizatora: W
jaki sposób udział w akcji edukacyjnej Aasy Netu pomógł Tobie lub bliskiej Ci osobie w opanowaniu podstaw
korzystania z Internetu? Jak dzięki temu zmieniło się życie Twoje lub bliskiej Ci osoby?
Praca konkursowa, zawierająca odpowiedź na powyższe pytanie, może mieć jedną z dwóch form:
a) Wypowiedź tekstowa o limicie 500 znaków, z dodatkiem zdjęcia uczestnika Konkursu lub osoby, której dotyczyła
odpowiedź, udzieloną przez Uczestnika podczas procesu Rejestracji w Formularzu Konkursowym, celem wzięcia udziału
w Konkursie. Zdjęcie musi być w formacie JPG, o wielkości pliku nie przekraczającej 2 MB (megabajtów).
lub
b) Wypowiedź w formie nagrania filmowego, z udziałem uczestnika Konkursu lub osoby, której dotyczyła odpowiedź,
przesłanego przez Uczestnika podczas procesu Rejestracji w Formularzu Konkursowym, celem wzięcia udziału w
Konkursie. Wielkości pliku nie może przekraczać 200 MB (megabajtów).
Przesłanie Pracy konkursowej do Organizatora jest jednym z elementów wymaganych do uczestnictwa w Konkursie.
6. Potencjalny Uczestnik - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną zainteresowaną udziałem w Konkursie,
7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Konkursu.
8. Rejestracja – zgłoszenie Potencjalnego Uczestnika do udziału w Konkursie zgodnie z postanowieniami
Regulaminu.

9. Serwis Internetowy Organizatora – oznacza stronę internetową, pod którą Organizator prowadzi Rejestrację,
pod adresem: www.aasynetu.pl
10. Uczestnik – oznacza osobę fizyczną uprawnioną, zgodnie z Regulaminem, do udziału w Konkursie.
§ 2 Cel konkursu
Celem Konkursu jest wyłonienie Pracy obrazującej najciekawszą, w ocenie Organizatora, odpowiedź na pytanie zadane
przez Organizatora, mogące w późniejszym czasie zostać wykorzystane w przyszłości przez Organizatora w jego
kampaniach promocyjnych.
§ 3 Postanowienia ogólne
1. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem Serwisu Internetowego Organizatora (www.aasunetu.pl), na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs trwa od 20 czerwca 2017 roku do 15 września 2017 roku włącznie, przy czym Potencjalni
Uczestnicy mogą przesyłać swoje zgłoszeni a udziału w Konkursie najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2017 roku włącznie
(czas trwania konkursu został wydłużony z 18 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku). Czynności związane z wyłanianiem
Laureata, przyznawaniem i odbiorem Nagród zakończą się najpóźniej do dnia 15 września 2017 roku włącznie.
Nagrody zostaną przyznane zgodnie z postanowieniami § 6 – 8 Regulaminu.
3. Potencjalny Uczestnik może przesłać do Konkursu wyłącznie jedną Pracę Konkursową.
§ 4 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Potencjalnym Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie
następujące warunki:
a) jest osobą pełnoletnią
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych
d) zapoznała się i zaakceptowała treść Regulaminu
e) przesłała Organizatorowi Pracę Konkursową za pośrednictwem Formularza Konkursowego dostępnego w
ramach Serwisu Internetowego Organizatora w terminie od 20 czerwca 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku.
f) wyraża zgodę na udostępnienie swojego wizerunku zamieszczonego w przesłanej do Organizatora Pracy
Konkursowej w celu wykorzystania go w kampanii reklamowej/akcji promocyjnej Organizatora.
3. Praca Konkursowa nie może zawierać treści, które mogłyby:
a) zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw
pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze
zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę
skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub
określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
d) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa,
normy społeczne lub obyczajowe.
4. Uczestnik oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z całości autorskich praw majątkowych i praw
pokrewnych, które składają się na przesłaną Organizatorowi Pracę Konkursową.
5. Uczestnik oświadcza, że Praca Konkursowa nie była wcześniej publikowana w Internecie oraz za
pośrednictwem środków masowego przekazu.
6. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że jest autorem Pracy zgłoszonej przez siebie do Konkursu.
7. Po spełnieniu przez Potencjalnego Uczestnika łącznie wszystkich warunków uczestnictwa w Konkursie,
określonych w ust. 2 powyżej, Organizator przesyła na adres elektroniczny podany w Formularzu Kontaktowym
potwierdzenie zgłoszenia udziału w Konkursie. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa uczestnictwa w Konkursie pomiędzy
Potencjalnym Uczestnikiem oraz Organizatorem, a Potencjalny Uczestnik staje się Uczestnikiem. Umowa uczestnictwa
zawierana jest na okres do dnia 15 września 2017 roku.
8. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora.
Zakaz powyższy dotyczy także członków rodzin pracowników lub współpracowników; przez „członków rodzin” rozumie
się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
9. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba, która zawodowo bezpośrednio lub pośrednio zajmuje się
świadczeniem usług pośrednictwa finansowego.
10. Zgłoszenie, które nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie, w tym dokonane bez
wykorzystania Formularza Konkursowego, doręczone w inny sposób niż wskazany w Regulaminie lub niezawierające
wszystkich niezbędnych elementów, nie będzie rozpatrywane.
11. Organizator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego Organizatora było możliwe dla
Potencjalnych Uczestników i Uczestników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów
operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Organizator nie gwarantuje i nie odpowiada za
to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Potencjalnego Uczestnika i Uczestnika,
umożliwi korzystanie z Serwisu Internetowego Organizatora. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające
korzystanie z Serwisu Internetowego Organizatora, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to przeglądarka internetowa
Firefox w wersji co najmniej 34 lub Internet Explorer w wersji co najmniej 11 lub Chrome w wersji co najmniej 39 lub
Opera w wersji co najmniej 26, Safari w wersji co najmniej 5 lub nowszych z włączoną obsługą języka Javascript,
akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
12. Potencjalny Uczestnik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego Organizatora
(www.aasunetu.pl) wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu
Internetowego Organizatora w celu prowadzenia przez Uczestnika działalności komercyjnej lub takiej, która
naruszałaby interes Organizatora.
13. Komisja Konkursowa będzie stale czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu i podejmować decyzje
w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem. Decyzje Organizatora są ostateczne.

§ 5 Rejestracja
1. W celu Rejestracji, Potencjalny Uczestnik powinien wypełnić Formularz Konkursowy udostępniony przez
Organizatora w Serwisie Internetowym i przesłać wypełniony Formularz Konkursowy drogą elektroniczną do
Organizatora poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w Formularzu Konkursowym.
2. Wypełnienie formularza konkursowego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
a) potencjalny Uczestnik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza Konkursowego, chyba że pole jest oznaczone
jako opcjonalne;
b) informacje wpisane do Formularza Konkursowego powinny dotyczyć wyłącznie Potencjalnego Uczestnika i być
zgodne z prawdą, przy czym Potencjalny Uczestnik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych
do Formularza Konkursowego;
c) praca jest przekazywana przez Potencjalnego Uczestnika poprzez wypełnienie odpowiedniego pola w Formularzu
Konkursowego;
d) potencjalny Uczestnik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu odznaczając
odpowiednie pole Formularza Konkursowego;
3. Przesłanie wypełnionego Formularza Konkursowego jest równoznaczne z:
a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Potencjalnego Uczestnika postanowień Regulaminu;
b) upoważnieniem Organizatora do przetwarzania danych osobowych Potencjalnego Uczestnika zawartych w
Formularzu Konkursowym w celu umożliwienia Potencjalnemu Uczestnikowi udziału w Konkursie;
c) oświadczeniem, że Potencjalny Uczestnik jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych,
praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności
przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na przesłaną
Organizatorowi Pracę.
4. Po przesłaniu wypełnionego Formularza Konkursowego, Potencjalny Uczestnik otrzymuje niezwłocznie, drogą
elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Konkursowym, potwierdzenie zgłoszenia
konkursowego przez Organizatora. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa uczestnictwa w Konkursie pomiędzy
Potencjalnym Uczestnikiem oraz Organizatorem, a Potencjalny Uczestnik zostaje Uczestnikiem Konkursu.
§ 6 Nagrody w konkursie
1. W Konkursie przeznaczonych zostanie 30 nagród. Nagrodami w konkursie są:
a) Nagroda I - laptop Lenovo, model IdeaPad 100 o wartości 1849.00 PLN brutto (słownie: tysiąc osiemset
czterdzieści dziewięć złotych ) wraz z nagrodą gotówkową, która zostanie przeznaczona na pokrycie przez Organizatora
należnego podatku dochodowego od wygranej Laureata.
b) Nagroda II – 2 smartphony marki Samsung, model Galaxy J3 2016 o wartości 549.00 PLN brutto każdy
(słownie: pięćset czterdzieści dziewięć złotych)

c) Nagroda III – 27 tabletów marki Kiano, model Kian SlimTab 10 3GR o wartości 349.00 PLN brutto każdy.
2. Każdemu Laureatowi przyznana zostanie jedna nagroda.
3. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
4. Laureat nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego będącego równowartością całości lub części nagrody.
Laureatowi nie przysługuje prawo zastrzeżenia określonych cech czy właściwości nagrody, innych niż wskazane w
Regulaminie.

Pracy.

5. Wartość Nagrody stanowi jedyne wynagrodzenie za przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do

6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - ustawa z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350).
7. Organizator ma prawo do nieprzyznania nagrody, jeżeli Praca przesłana przez Uczestnika nie spełni
wymaganych niniejszym Regulaminem kryteriów.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia nagród w uzasadnianych dla Organizatora przypadkach.
§ 7 Wyłanianie Laureatów

roku.

1. Wyłonienie Laureatów, będące jednocześnie rozstrzygnięciem Konkursu nastąpi do dnia 15 września 2017

2. W celu wyłonienia Laureatów oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
Organizator powołuje Komisję Konkursową.
3. Komisja Konkursowa wyłoni 30 Laureatów, którzy otrzymają Nagrody:
a) 1 Laureat otrzyma 1 nagrodę główną wskazaną w § 6 ust. 1 lit. A
b) 2 Laureatów otrzyma po 1 nagrodzie wskazanej w § 6 ust. 1 lit. B
c) 27 Laureatów otrzyma po jednej nagrodzie wskazanej w § 6 ust. 1 lit. C
4. Laureatem, który otrzyma Nagrodę I główną zostanie Uczestnik, którego Praca Konkursowa, w subiektywnej
ocenie Organizatora i Komisji Konkursowej, okaże się najciekawszą odpowiedzią na zadane przez Organizatora
pytanie.
5. Laureatem, który otrzyma Nagrodę II zostanie Uczestnik, którego Praca, w subiektywnej ocenie
Organizatora i Komisji Konkursowej okaże się drugą najciekawszą opisaną historią. Według tego samego wzoru oceny
przyznane zostanie nagroda III .
6. W celu wyłonienia Laureatów, Komisja oceni Prace Konkursowe nadesłane przez Uczestników, po czym
wytypuje tych Uczestników, których Praca Konkursowa według oceny Komisji Konkursowej przedstawia największą
wartość przy uwzględnieniu kryteriów wskazanych w § 7 ust. 7 lit. a)-d) Regulaminu, typując Laureatów spośród
autorów Prac Konkursowych.

7. Przy typowaniu Laureatów, Komisja Konkursowa będzie brała łącznie następujące kryteria:

bliskich,

a) oryginalność Pracy Konkursowej nawiązująca do prawdziwej historii z życia Uczestnika, jego rodziny lub

b) uzasadnienie przydatności kursu komputerowo-internetowego Aasy Netu w poprawie jakości życia i
bliższej relacji z bliskimi,
c) słownictwo i stylistykę Pracy Konkursowej
d) możliwość wykorzystania Pracy Konkursowej lub zawartych w niej wybranych treści w działaniach
marketingowych Organizatora.
§ 8 Powiadomienie o wygranej
1. Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora o wygranej, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia
w którym Komisja Konkursowa wyłoni Laureatów. Powiadomienie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres
podany przez danego Laureata w Formularzu Konkursowym. Laureat może zostać również powiadomiony
telefonicznie, a także zwykłą drogą pocztową.
2. W wiadomości od Organizatora powiadamiającej o wygranej, Organizator zawrze informacje dotyczące
sposobu odbioru przyznanej nagrody przez Laureata.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność powiadomienia Laureata o wygranej ze względu
na przyczyny tkwiące po stronie Laureata.
4. Lista Laureatów dostępna będzie po ogłoszeniu wyników konkursu na stronie internetowej pod adresem
www.aasynetu.pl. Dane Laureatów umieszczone będą na stronie internetowej, według następującego wzoru:
Anna z Katowic
5. Organizator, z chwilą wydania nagrody, działając na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, nabywa
całość autorskich praw majątkowych do Pracy przesłanej Organizatorowi przez Laureata, w ramach Konkursu.
§ 9 Wydawanie nagród
1.Warunkiem wydania Nagrody jest przesłanie przez Laureata do Organizatora za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres poczty elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie 7 Dni Roboczych od dnia otrzymania
informacji, o której mowa w § 7 ust. 1 następujących danych:
a) Imię i Nazwisko
b) Adres
c) Numer telefonu
2. Podanie przez Laureata danych określonych w niniejszym przepisie jest dobrowolne, jednakże niezbędne w
celu otrzymania Nagrody od Organizatora.

3. Nagroda zostanie przesłana Laureatowi za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Laureata
adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 10 dni od daty otrzymania informacji od Laureata określonych
w § 8 ust. 1. Organizator pokrywa koszt dostarczenia Nagrody.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata niewłaściwych lub nieprawdziwych
danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie nagrody.
6. W przypadku niemożliwości skontaktowania się z Laureatem w ciągu 5 dni roboczych, Organizator będzie
podejmował próby kontaktu na adres email wskazany przez Laureata i prześle wiadomość email informującą o
nagrodzie oraz zawierającą prośbę o niezwłoczny kontakt.
7. W przypadku nieodebrania przez Laureata nagrody lub nieprzesłania do Organizatora danych określonych
w §9 ust. 1 prawo do nagrody przechodzi na Organizatora.
8. Potencjalny Uczestnik przystępujący do udziału w konkursie wyraża nieograniczoną czasowo lub
terytorialnie zgodę na wykorzystanie jego wizerunku tj. imienia nazwiska oraz wizerunku utrwalonego dowolną
techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej)
załączonych do Pracy Konkursowej przekazanej Organizatorowi oraz wyraża zgodę na wykorzystanie, utrwalanie,
powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie jego wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium (w tym w
szczególności Internet) w dowolnym celu dozwolonym prawem, w tym w szczególności w działaniach
marketingowych/reklamowych Organizatora, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych,
czasopismach okazjonalnych, czasopismach branżowych, folderach, publikacjach elektronicznych oraz stronach
internetowych.
9. Dla potrzeb Konkursu wizerunek Uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony
towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane,
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu, oraz w celach informacyjnych,
promocji i reklamy Organizatora i jego produktów – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Uczestnik wyraża
powyższą zgodę poprzez akceptację oświadczenia znajdującego się w Formularzu Konkursowym (checkbox). Uczestnik
zrzeka się jakichkolwiek (istniejących lub przyszłych) roszczeń w stosunku do Organizatora z tytułu wykorzystania jego
wizerunku na potrzeby określone w niniejszym ustępie oraz zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem
każdorazowego wykorzystania jakichkolwiek materiałów ze swoim wizerunkiem.
§ 10 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące niniejszego Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie na
adres Organizatora.
2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i
powód reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Wnoszący reklamację zostanie powiadomiony przez Organizatora o jej rozstrzygnięciu listem poleconym
wysłanym na adres Uczestnika w terminie 5 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na
drodze postępowania sądowego.

§ 11 Dane osobowe i pliki „Cookies”
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora na podstawie upoważnienia (udzielonej zgody) do
przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagrody oraz, gdy zaistnieje
taka okoliczność – w celu rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania
ewentualnej Nagrody i rozpatrzenia reklamacji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych i ich poprawiania.
Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora lub inny
podmiot w celach marketingowych. Potencjalny Uczestnik wyraża na to zgodę poprzez zaznaczenie
odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnik jest każdorazowo informowany o sposobie
przetwarzania danych i podmiocie na rzecz którego wyraża zgodę.
Każdy, kto przekaże Organizatorowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich
poprawiania i usunięcia.
Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub
instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby która je udostępniła, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego
organu, w przypadku naruszenia przez Uczestników przepisów prawa.
Organizator stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania ze Strony Internetowej,
zapisywane są przez serwer Organizatora na dysku twardym urządzenia osoby korzystającej ze Strony
Internetowej.
Stosowanie plików „Cookies” ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych na urządzeniach
końcowych. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w
urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na
celu identyfikacji osób korzystających ze Strony Internetowej.
Organizator stosuje mechanizm plików „Cookies” w celach:
a. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych;
b. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
c. statystycznych.
Każda osoba korzystająca ze Strony Internetowej może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce
internetowej swojego urządzenia końcowego. Organizator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak
spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej.
§ 12 Prawa autorskie do Prac Konkursowych

1. Spełnienie przez Uczestnika warunków określonych w §4 ust. 2 lit. e) jest równoznaczne ze złożeniem przez
Uczestnika oświadczenia, iż Praca Konkursowa jest przejawem osobistej twórczości Uczestnika, która nie była
dotychczas nigdzie publikowana. W tym zakresie Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenie
jakichkolwiek praw osób trzecich (praw autorskich lub dóbr osobistych).
2. Spełnienie przez Uczestnika warunków określonych w §4 ust. 2 lit. e) jest równoznaczne z bezpłatnym,
bezwarunkowym i bezterminowym przeniesieniem przez Uczestnika na Organizatora całości autorskich praw
majątkowych do Pracy Konkursowej dotyczącej Nagrody na następujących polach eksploatacji: wyświetlenie,
wystawienie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie również w formie dźwiękowej, w materiałach reklamowych,
prasowych, radiowo - telewizyjnych, kampaniach reklamowych, w sieci Internet, informacjach prasowych Organizatora,
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności w zakresie twórczego przekształcania,
przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów hasła; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych
związanych i nie związanych z Konkursem.

§ 13 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
1.Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ).
2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w formie wydruku w siedzibie Organizatora oraz może zostać
utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Serwisu Internetowego
Organizatora.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania
sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego
Regulaminu jest prawo polskie.
4. Każdy Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Uczestnika z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz
istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 20 czerwca 2017 roku.

