REGULAMIN KONKURSU
DLA GŁOSUJĄCYCH
"A NÓŻ WIDELEC"
Definicje
Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:
1. „Organizator” – spółka pod firmą OS3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Rybniku
(44-200), przy ul. PCK 26A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000203860, o kapitale zakładowym w
kwocie 404.000,00 złotych, posiadająca NIP: 642-21-59-795 oraz REGON: 273202309, organizująca
Konkurs na zlecenie Fundatora.
2. „Fundator” – spółka pod firmą SCA PR Polska Sp. z o.o., z siedzibą Poznaniu (61-070) przy ul.
Janikowskiej 33, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044594, o
kapitale zakładowym w wysokości 20 000 000,00 złotych, NIP: 782-19-77-018, REGON 631 030 739.
3. „Regulamin” – niniejszy regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Fundatora oraz Głosujących
regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności określający warunki uczestnictwa w Konkursie,
prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Głosujących w związku z ich udziałem w Konkursie.
4. „Konkurs dla Głosujących” lub zamiennie "Konkurs" – Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod
nazwą „Konkurs dla Głosujących - A nóż widelec", organizowany przez Organizatora na zlecenie
Fundatora, w okresie i na warunkach opisanych w treści niniejszego Regulaminu.
5. "Konkurs dla Blogerów" - organizowany przez Organizatora konkurs dla blogerów (właścicieli blogów),
którego etapem jest głosowanie opisane niniejszym Regulaminem.
6. „Strona konkursowa” – strona www konkursowa, zamieszczona w Internecie pod subdomeną
http://atelier.intermarche.pl/konkursy/a-noz-widelec za pośrednictwem której realizowany jest Konkurs.
7. „Głosujący” - Uczestnik Konkursu dla Głosujących, użytkownik sieci Internet spełniający warunki
uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu, który zgłosił swój udział w
Konkursie dla Głosujących na zasadach opisanych w § 4 Regulaminu.
8. "Praca Konkursowa Głosującego" - tekst (uzasadnienie) Głosującego spełniający kryteria wskazane w §
8 Regulaminu, której ocena przez Komisję Konkursową prowadzi do wyłonienia Laureatów Nagród.
9. "Praca Konkursowa Blogera" - zgłoszona do uczestnictwa w Konkursie dla Blogerów przez Blogera
Praca Konkursowa, poddana ocenie (głosowaniu) Internautów na zasadach opisanych niniejszym
Regulaminem.
10. "Laureat" - zwycięzca Konkursu dla Głosujących, osoba uprawniona do Nagrody.
11. „Komisja Konkursowa” - powołana przez Organizatora Komisja w składzie 3 (trzech) osób, z czego 2
osoby wywodzić się będą z osób wskazanych przez Fundatora natomiast jeden członek Komisji zostanie
wskazany przez Organizatora, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu i wyłaniająca Laureatów.
12. „Nagrody” – przewidziane w Konkursie Nagrody, opisane w § 10 Regulaminu.
13. „Dni robocze” - dni inne niż soboty i niedziele, nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy w
rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. nr 4, poz. 28).
§ 1.
Postanowienia ogólne
1.

2.

Głosowanie organizowane za pośrednictwem Strony konkursowej w okresie od 27 lipca 2015 roku do 09
sierpnia 2015 roku ma na celu wyłonienie laureatów Konkursu dla Blogerów, organizowanego przez
Organizatora w okresie 12 lipca 2015 roku do 17 sierpnia 2015 roku , z uwzględnieniem postanowień ust. 3
poniżej.
Zgodnie z postanowieniami regulaminu Konkursu dla Blogerów Prace Konkursowe Blogerów (przepisy
kulinarne) poddane zostaną głosowaniu Internautów, które prowadzi do wyłonienia 3 (trzech) laureatów
Konkursu dla Blogerów.

3.

W związku z głosowaniem na Prace Konkursowe Blogerów Organizator organizuje na zasadach opisanych
niniejszym Regulaminem (w szczególności postanowienia § 8 - § 9 Regulaminu) niniejszy Konkurs dla
Głosujących.
4. Konkurs dla Głosujących odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
5. Konkurs ma charakter ogólnopolski (jest organizowany na terytorium RP), jest ogłaszany na Stronie
konkursowej oraz w serwisie własności Fundatora http://intermarche.pl/ i kierowany do użytkowników sieci
Internet.
6. Prawo udziału w Konkursie dla Głosujących przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie
warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.
7. Informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych, w szczególności
zamieszczanych na Stronie konkursowej, oraz w serwisie własności Fundatora http://intermarche.pl/, mają
jedynie charakter pomocniczy; zakres uprawnień i obowiązków Głosującego oraz Organizatora określa
Regulamin.
8. Zasady ustalania wyników Konkursu dla Głosujących oraz przyznawania Nagród opisane są w § 8 - § 9
Regulaminu.
9. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora, nie stanowi gry hazardowej w
rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
10. Celem Konkursu jest promocja oraz reklama Fundatora i Organizatora.
§ 2.
Termin
1.
2.

3.
4.

Konkurs dla Głosujących odbywa się w okresie od 27 lipca 2015 roku do 09 sierpnia 2015 roku ( w okresie
głosowania na Prace Konkursowej Blogerów).
Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dla Głosujących przyjmowane są w okresie wskazanym w ust. 1
powyżej przy czym zważywszy na zasady wyłaniania Laureatów Konkursu dla Głosujących w interesie
Głosującego jest przystąpienie do głosowania w pierwszym dniu głosowania i uczestnictwo w głosowaniu w
każdym dniu jego trwania.
Wyłonienie przez Komisję Konkursową Laureatów nastąpi do dnia 18 sierpnia 2015r. Ogłoszenie wyników
Konkursu dla Głosujących nastąpi w dniu 18 sierpnia 2015r.
Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez publikację wyników na Stronie konkursowej. Ogłoszenie Laureatów
Konkursu nastąpi poprzez umieszczenie przez Organizatora imion i nazwisk Laureatów. Dodatkowo każdy
Laureat Nagrody zostanie poinformowany o prawie do otrzymania Nagrody za pośrednictwem wiadomości
e-mail wysłanej na adres e-mail Laureata Konkursu podany przez niego przy zgłoszeniu do Konkursu.
§ 3.
Uczestnictwo w Konkursie dla Głosujących

1.
2.

3.

Prawo udziału w Konkursie dla Głosujących przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w
Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z
treścią postanowień ust. 3 poniżej, z uwzględnieniem postanowień ust. 4 poniżej.
W Konkursie dla Głosujących może wziąć udział osoba - będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy
Kodeks cywilny - która spełnia każdy z następujących warunków:
a) najpóźniej w chwili zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność
do czynności prawnych;
b) posiada adres do doręczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
c) posiada dostęp do Internetu, w tym do Strony konkursowej;
d) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała postanowienia Regulaminu oraz wyraziła zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w związku z Konkursem, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu
oraz powiadomienia o przyznaniu Nagrody i wydania Nagrody.
W Konkursie dla Głosujących nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów
zarządzających Organizatora, Fundatora oraz Komisji Konkursowej jak również członkowie najbliższych
rodzin tych osób (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba
pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek).

4.

W rywalizacji o Nagrody w Konkursie dla Głosujących nie uczestniczą Blogerzy, których Prace Konkursowe
poddane są głosowaniu.
§ 4.
Zgłoszenie Uczestnictwa w Konkursie

1. Celem zgłoszenia woli swojego uczestnictwa w Konkursie i głosowaniu, osoba zainteresowana
uczestnictwem w Konkursie, a jednocześnie spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie,
wskazane w treści postanowień § 3 Regulaminu, winna dokonać zgłoszenia swej osoby do uczestnictwa w
Konkursie zgodnie z postanowieniami ust. 2 i ust. 3 poniżej.
2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonuje się w terminie wskazanym w treści postanowień § 2 ust. 1 –
2 Regulaminu, za pośrednictwem udostępnionego w tym celu na Stronie konkursowej formularza.
3. Internauta zainteresowany uczestnictwem w Konkursie dla Głosujących, celem skutecznego zgłoszenia
swojego udziału w Konkursie ma za zadanie spełnić (łącznie) następujące warunki:
a) wykonać Pracę Konkursową Głosującego zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu i zgłosić Pracę
Konkursową do udziału w Konkursie z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego;
b) uzupełnić w formularzu zgłoszeniowym wymagane obligatoryjne dane Uczestnika (imię, nazwisko oraz
adres e-mail), z uwzględnieniem postanowień § 5 ust. 2 Regulaminu;
c) zaznajomić się z treścią i zaakceptować postanowienia Regulaminu;
d) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu, zgodnie z klauzulą zgody
zamieszczoną na Stronie konkursowej.
4. Uczestnik dokonując zgłoszenia do Konkursu ma prawo do wyrażenia zgody na otrzymywanie za
pośrednictwem e-mail informacji reklamowych, handlowych dotyczących towarów i usług Fundatora.
Przedmiotowej zgody Uczestnik udziela przez jej wyraźne wyrażenie za pośrednictwem Strony konkursowej.
Wyrażenie przedmiotowej zgody dokonuje się przez "zaznaczenie" umieszczonej w formularzu
zgłoszeniowym klauzuli zgody.
5. Nie można dokonać zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dwóch Głosujących o tych samych danych.
6. Zgłoszenie przez Głosującego swojego Uczestnictwa w Konkursie nie rodzi roszczeń pod adresem
Organizatora czy Fundatora o jakiekolwiek profity czy wynagrodzenie, nie wskazane treścią Regulaminu, za
wyjątkiem ewentualnych roszczeń Głosującego dochodzonych na zasadach ogólnych odpowiedzialności
odszkodowawczej.
§ 5.
Dane osobowe
1.

2.
3.
4.
5.

Dane osobowe Głosujących (Uczestników Konkursu) będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.) przez Organizatora zgodnie z celem udostępnienia (§ 4 Regulaminu) w okresie i zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, powiadomienia o przyznaniu Nagrody,
wydania Nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
Podanie danych w zakresie wskazanym w § 4 ust. 3 pkt b) Regulaminu jest dobrowolne ale konieczne do
uczestniczenia w Konkursie.
Administratorem danych Uczestników Konkursu jest Organizator.
Na potrzeby dostarczenia i wydania Nagrody Laureat Konkursu uprawniony do jej otrzymania,
zobowiązany będzie podać dane a d r e s o w e niezbędne do wydania Nagrody (adres zamieszkania).
Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne do otrzymania Nagrody.
W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu, tj. w przypadku gdy Głosujący wyrazi zgodę - przez
"zaznaczenie" umieszczonej w formularzu zgłoszeniowym klauzuli zgody - na przetwarzanie danych
osobowych Głosującego przez Fundatora w związku z zamówieniem usługi otrzymywania informacji
handlowych od Fundatora, dane osobowe Głosującego w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail
przetwarzane będą przez Fundatora dla celów i w zakresie wskazanym w klauzuli zgody wyrażonej przez
Głosującego tj. dla celów przesyłania zamówionych informacji handlowych. Administratorem danych
osobowych osób, które zapisały się na subskrypcję newslettera Fundatora jest Fundator.

6. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w
ustawie o ochronie danych osobowych.
7. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Głosującego na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
określonym w § 4 i § 5 Regulaminu. Przystępując do Konkursu Głosujący wyraża zgodę na publikację
swoich danych, w tym imienia i nazwiska jako Laureata Konkursu, w szczególności na Stronie konkursowej.
§ 6.
Zasady głosowania
1. Uprawnionymi do głosowania są użytkownicy sieci Internet, spełniający warunki oddawania głosu, wskazane
w treści postanowień § 3 Regulaminu.
2. Głosujący przez oddawanie głosu kwalifikują daną Pracę Konkursową Blogera na odpowiednim miejscu listy
rankingowej w rywalizacji o nagrody w konkursie dla blogerów.
3. Głosujący, przed przystąpieniem do oddania głosu, winien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu,
w szczególności dokonać weryfikacji spełnienia przez danego Internautę kryteriów warunkujących
uprawnienie do głosowania, wskazanych w treści postanowień § 3 Regulaminu.
4. Każdy Głosujący dysponuje jednym głosem na dobę w okresie głosowania co oznacza, iż każdy Głosujący
może oddać jeden głos każdej doby głosowania w całym głosowaniu. Głosujący może oddać swój głos każdej
doby głosowania stale na tą samą Pracę Konkursową lub w poszczególnych dobach na różne Prace
Konkursowe przy czym swój wybór Głosujący uzasadnia tylko raz, podczas oddawania pierwszego swego
głosu.
5. Rejestrowany i zapisywany jest jeden oddany w danej dobie głos danego Głosującego. Próby oddania
kolejnego głosu z danego IP będą nieskuteczne. Każdy z Głosujących jest zobowiązany przestrzegać
wskazanej częstotliwości oddawania głosu i nie podejmować działań zmierzających do zwiększenia
częstotliwości oddania głosu, ponad wymiar wskazany w ust. 4 powyżej, w szczególności nie dokonywać w
tym celu modyfikacji adresu IP, tworzyć i korzystać z fikcyjnych kont.
6. Kategorycznie zabronione jest korzystanie przez Głosujących z jakichkolwiek niedozwolonych metod
oddawania głosów, przez które rozumie się wszelkie inne metody oddawania głosów niż opisane w
Regulaminie.
W szczególności za niedozwolone metody oddawania głosów uważa się: korzystanie z automatycznych
programów, skryptów etc. narzucających głosy, blokowanie dostępu do Strony konkursowej innym
użytkownikom, podejmowanie prób złamania zabezpieczeń mechanizmu głosowania lub znalezienia luk w
systemie zabezpieczeń Strony konkursowej, korzystanie z narzędzi pozwalających uzyskiwać wyniki w
sposób zautomatyzowany, zmiany adresów IP umożliwiające zwiększenie częstotliwości oddawania głosu
przez tego samego Głosującego, podejmowanie innych prób wpływu na częstotliwość oddawania głosów.
7. Organizator dokonuje w trakcie trwania głosowania weryfikacji zgodności oddanych głosów z zasadami
oddawania głosów określonymi w treści Regulaminu. Po zakończeniu głosowania Komisja Konkursowa
dokona weryfikacji głosów pod kątem ich zgodności z niniejszym Regulaminem. Weryfikacja Komisji
Konkursowej może stanowić podstawę decyzji Organizatora, o której mowa w ust. 8 poniżej.
8. W przypadku gdy Organizator poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do naruszenia przez Głosującego
zasad oddawania głosów Organizator jest uprawniony do powzięcia decyzji o umorzeniu głosów, co do
których istnieje podejrzenie o ich zgromadzeniu w sposób niedozwolony oraz decyzji o dyskwalifikacji danego
Głosującego z rywalizacji o Nagrody. Decyzja Organizatora w kwestii opisanej zdaniem poprzedzającym jest
wiążąca przy czym Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na zasadach ogólnych
odpowiedzialności odszkodowawczej na drodze sądowej.
§7.
Wynik głosowania
1. Głosujący poprzez oddawanie głosów na Prace Konkursowe Blogerów decydują o wyłonieniu laureatów
Konkursu dla Blogerów.
§ 8.
Praca Konkursowa Głosujących

1. Głosujący przystępując po raz pierwszy do oddania głosu na Pracę Konkursową Blogera (pierwszy głos
Głosującego oddany w głosowaniu) realizuje Pracę Konkursową Głosującego.
2. Głosujący w trakcie trwania Konkursu dla Głosujących zgłasza do udziału w Konkursie dla Głosujących tylko
jedną Pracę Konkursową ( podczas oddawania przez Głosującego swego pierwszego głosu w głosowaniu).
3. Oddawanie kolejnych głosów w głosowaniu przez Głosującego ( w kolejnych dniach/dobach głosowania)
skutkuje zwiększeniem puli głosów danej Pracy Konkursowej Blogera oraz zwiększeniem punktów
Głosującego, współdecydujących o wyłonieniu Laureatów Konkursu dla Głosujących (§ 9 Regulaminu). Za
każdy oddany głos w głosowaniu, Głosujący otrzymuje jeden punkt.
4. Każdy z Głosujących, poprzez realizację Pracy Konkursowej Głosujących, przystępuje do uczestnictwa w
Konkursie dla Głosujących - rywalizacji o nagrody dla Głosujących.
5. Praca Konkursowa Głosujących polega na: sformułowaniu pisemnej wypowiedzi (w dowolnej formie
wyrażania) uzasadniającej, dlaczego Głosujący oddaje swój głos na daną Pracę Konkursową Blogera.
6. Kategorycznie zabronione jest zgłaszanie do udziału w Konkursie dla Głosujących Prac Konkursowych
Głosujących zawierających jakiekolwiek treści o charakterze bezprawnym, naruszających obowiązujące
prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających wulgaryzmy, treści
pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm, propagujące przemoc, obrażające uczucia
religijne, naruszające prawa innych osób, w tym autorskie prawa majątkowe. Naruszenie postanowień ustępu
poprzedzającego skutkuje dyskwalifikacją Głosującego z Konkursu dla Głosujących.
7. Zgłoszona do Konkursu Praca Konkursowa Głosującego winna być autorską i samodzielną pracą
nadsyłającego Głosującego. Prace Konkursowe Głosujących naruszające postanowienia zdania
poprzedzającego zostaną wykluczone z Konkursu.
8. Zgłoszenie Pracy Konkursowej Głosującego przez Głosującego na Konkurs oznacza udzielenie
Organizatorowi licencji na korzystanie z przedmiotowej Pracy Konkursowej Głosującego przez Organizatora
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez odpłatności w związku z informacjami o Konkursie na
następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, w szczególności
nieograniczone rozpowszechnianie na Stronie konkursowej oraz w serwisie własności Fundatora pod domeną
www.intermarche.pl, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie,
nadawanie i remitowanie. Organizator jest uprawniony do publikacji zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie
Prac Konkursowych Głosujących na Stronie konkursowej.
9. Organizator jest uprawniony do wykluczania Prac Konkursowych Głosujących z uczestnictwa w Konkursie w
przypadku, gdy Organizator poweźmie podejrzenie, że zgłoszona do Konkursu Praca Konkursowa
Głosującego narusza bądź sugeruje naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw
osób trzecich lub poweźmie podejrzenie, iż prawa do przesłanej Pracy Konkursowej Głosującego nie
przysługują Głosującemu, który zgłosił przedmiotową Pracę Konkursową Głosującego do Konkursu, a także w
przypadku, gdy dana Praca Konkursowa Głosującego została zgłoszona do Konkursu przez kilku
Głosujących lub zawierać będzie znaki towarowe lub inne treści, do których prawa przysługują osobom
trzecim, w szczególności produkty markowe, znaki promocyjne, oznaczenia handlowe i firmowe, loga
przedsiębiorstw lub organizacji, symbole organizacji lub partii politycznych, znaki i symbole związane z
igrzyskami olimpijskimi lub treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy dobre obyczaje,
w szczególności w przypadkach opisanych w ust. 7 i ust. 8 powyżej.
10. Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji Pracy Konkursowej Głosującego z udziału w Konkursie w
przypadku zgłoszenia pod jej adresem roszczeń osób trzecich z przyczyn jak wyżej.
11. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 kodeksu cywilnego Organizator zastrzega sobie własność oraz nabycie –
z chwilą wyłonienia Laureatów, pod warunkiem wydania Nagrody - praw autorskich do zgłoszonych w
Konkursie i nagrodzonych Prac Konkursowych Głosujących, bez ograniczeń co do czasu i terytorium a
nagrodzony Uczestnik Konkursu (Głosujący) odstępuje Organizatorowi wszelkie prawa do Pracy Konkursowej
Głosującego na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na następujących polach
eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, utrwalenie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą
druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych
ilościach, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie,
nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za
pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalanie na nośnikach
materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu,
nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, korzystanie w celach reklamowych i
marketingowych, nadanie w kinach, modyfikacja za pomocą wszelkich dostępnych technik, prawo

wykonywania zależnych praw autorskich do Pracy Konkursowej Głosującego oraz prawo zezwalania na
wykonanie tych zależnych praw autorskich. Uznaje się, że wynagrodzenie za powyższe przeniesienie zawiera
się w wartości otrzymanej Nagrody w Konkursie. Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania w jego
imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu
autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora i jego następców. Organizator jest uprawniony do
przeniesienia praw na Fundatora.
12. Odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z
Pracą Konkursową Głosującego ponosi Głosujący, który dokonał zgłoszenia danej Pracy Konkursowej
Głosującego do Konkursu.
§ 9.
Tryb wyłonienia Laureatów Nagród dla Głosujących
1. Wyboru 3 (trzech) Laureatów Konkursu dla Głosujących dokonuje Komisja Konkursowa na zasadach
opisanych w ust. kolejnych paragrafu bieżącego Regulaminu.
2. Komisja Konkursowa grupuje Prace Konkursowe Głosujących zgłoszone do udziału w Konkursie w trakcie
jego trwania (okresie głosowania) w zależności od ilości punktów zgromadzonych przez Głosujących w
okresie trwania Konkursu (głosowania), przyznawanych za oddane w głosowaniu głosy ( jeden oddany głos
odpowiada jednemu punktowi), odpowiednio:
a) grupa A - Prace Konkursowe Głosujących, którzy zgromadzili w okresie głosowania 14 - 12 punktów;
b) grupa B - Prace Konkursowe Głosujących, którzy zgromadzili w okresie głosowania 11 - 9 punktów;
c) grupa C - Prace Konkursowe Głosujących, którzy zgromadzili w okresie głosowania 8 - 6 punktów.
d) grupa D - Prace Konkursowe Głosujących, którzy zgromadzili w okresie głosowania 5 - 1 punktów.
3. Komisja Konkursowa dokonuje w pierwszej kolejności oceny Prac Konkursowych Głosujących grupy A i
wyłania Laureatów Konkursu dla Głosujących z grupy A z uwzględnieniem takich kryteriów jak: kreatywność
Pracy Konkursowej Głosującego, jej oryginalność, oraz walory językowe.
4. W przypadku, gdy Prac Konkursowych grupy A będzie mniej niż ilość oferowanych Nagród w Konkursie
(mniej niż trzy) lub w przypadku, gdy zdaniem Komisji Konkursowej, Prace Konkursowe Głosujących grupy A
nie zasługują na Nagrody/Nagrodę przyrzeczone w Konkursie (nieprzyznanie którejkolwiek z Nagród
przyrzeczonych w Konkursie), Komisja Konkursowa poszerza swe obrady o Prace Konkursowe Głosujących
grupy B w celu wyłonienia Laureatów wszystkich przyrzeczonych Nagród, z uwzględnieniem kryteriów
wskazanych w ust. 3 powyżej Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do kolejnych
grup.
5. Wyniki pracy Komisji Konkursowej w przedmiocie wyboru Prac Konkursowych Głosujących, których autorzy
uprawnieni będą do otrzymania Nagrody zostaną opublikowane w sposób i terminie wskazanym w § 2 ust. 4.
6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla Głosujących, przy czym nie wyłącza to prawa
Głosujących do dochodzenia ewentualnych roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności
odszkodowawczej.
§ 10.
Nagrody dla Głosujących
1. W Konkursie przewidziano łącznie 3 (trzy) identyczne Nagrody, po jednej Nagrodzie dla każdego z 3 (trzech)
Laureatów Konkursu, wyłonionych przez Komisję Konkursową na zasadach opisanych w § 9 Regulaminu w
postaci zestawu składającego się z: Blender kielichowy Philips HR 2105/00 o wartości 209,00 zł brutto oraz
komplet (sześć sztuk) sztućców - łyżeczek do latte - marki Fontignac o wartości 249,99 zł brutto oraz komplet
deserowy sztućców (7 sztuk) marki Fontignac o wartości 169,99 zł - łączna wartości Nagród rzeczowych dla
każdego Laureata stanowi kwotę 628,98 zł (sześćset dwadzieścia osiem złotych 98/100) brutto a także
dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie 70,00 zł (siedemdziesiąt złotych 00/100) - łączna wartość Nagrody
dla każdego z trzech Laureatów Konkursu stanowi kwotę 698,98 zł (sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych
98/100) brutto, z czego kwota 70,00 zł zostanie potrącona (pobrana) przez Organizatora jako zryczałtowany
podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odprowadzona
do właściwego urzędu skarbowego.
2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Fundator.

3. Nagrody wydaje Organizator. Dodatkowe Nagrody Pieniężne, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie będą
wypłacone Laureatom Konkursu 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 łącznej wartości
Nagród (rzeczowej i dodatkowej Nagrody pieniężnej) wygranych w Konkursie przez danego Laureata.
Organizator jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
prześle podatek od Nagrody ( rzeczowej i pieniężnej) w wysokości 10% łącznej wartości Nagród (rzeczowej i
pieniężnej) do właściwego urzędu skarbowego.
§ 11.
Wydanie Nagrody
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Każdy z Laureatów otrzyma powiadomienie o nagrodzeniu w Konkursie drogą elektroniczną, za
pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Głosującego podany przez niego przy
zgłoszeniu do Konkursu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 4 Regulaminu.
Laureat Konkursu jest zobowiązany w terminie 14 dni od daty przekazania Laureatowi informacji o wygranej
(ust. 1 powyżej) przekazać Organizatorowi (za pośrednictwem e-mail kierowanego na adres e-mail z którego
wpłynęła informacja o wygranej) dane adresowe niezbędne do wysłania Nagrody rzeczowej. W przypadku
bezskutecznego upływu terminu opisanego w zdaniu poprzednim, prawo do Nagrody Głosującego, który w
zakreślonym terminie nie podał wymaganych dla wydania Nagrody danych adresowych wygasa. W
przypadku opisanym w niniejszym ust. 2 Nagrody niewydane przechodzą na rzecz Fundatora.
Nagrody rzeczowe w Konkursie zostaną wydane na adres Laureata wskazany przez Głosującego - Laureata
- zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej, w terminie do 11 września 2015 roku. O zachowaniu terminu
decyduje data nadania przesyłki.
Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród, ani też prawo do
zamiany Nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata Konkursu błędnych danych
adresowych oraz nieodebranie przesyłki właściwie dostarczonej. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej
tzn. wedle podanych przez laureata danych, skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji
Fundatora.
Nagrody rzeczowe wydawane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie
wyraża zgody na przesyłanie Nagród rzeczowych poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na inną osobę przed jej odebraniem od Organizatora.
§ 12.
Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie e-mail na adres
anozwidelec@os3.pl lub w formie pisemnej listem poleconym pod adres siedziby Organizatora (44-200
Rybnik, ul. PCK 26A) , z dopiskiem: „Konkurs dla Głosujących", przez cały czas trwania Konkursu oraz w
terminie 21 Dni roboczych od daty publikacji wyników Konkursu.
2. O zachowaniu terminu opisanego w ust. 1 niniejszego paragrafu decyduje data nadania reklamacji.
3. Reklamacje wpływające po terminie opisanym w ust. 1 powyżej nie będą uwzględniane.
4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie
odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami ust. 5 poniżej, oraz zwięzły opis przedmiotu
reklamacji.
5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni
od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia
reklamacji w formie odpowiedniej do formy reklamacji tzn. bądź w formie e-mail zwrotnego bądź listem
poleconym.
6. Reklamacje rozpatruje Organizator w porozumieniu z Fundatorem.
7. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne przy czym nie wyłącza to prawa do
dochodzenia przez konsumenta roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.
§ 13.
Postanowienia końcowe

1. Pełna treść Regulaminu Konkursu została udostępniona na Stronie Konkursowej. Regulamin jest również
dostępny w siedzibie Organizatora i Fundatora.
2. Organizator zapewnia, iż wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy
Organizatorem a Głosującymi w związku z treścią lub wykonaniem niniejszego Konkursu, będą w pierwszej
kolejności rozstrzygane polubownie i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasad i technik mediacji. W
szczególności Organizator składa zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności jej przedstawicieli do podjęcia i
prowadzenia rozmów mających na celu zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty ujawnienia
się sporu. W przypadku gdy zawiodą próby polubownego załatwienia sporu Głosującemu przysługuje prawo
dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia powszechnie
obowiązującego prawa.

