REGULAMIN KONKURSU
„Portfel pełen nagród”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki
uczestnictwa w konkursie „Portfel pełen nagród” (zwanego dalej: „Konkursem”),
organizowanym przez Organizatora (wskazanego poniżej).
2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Adam Betlewski, prowadzący
działalność gospodarczą po firmą Betlobag Adam Betlewski, adres: Betlobag Adam
Betlewski, adres: ul. Cyklamenów 1, 04-798 Warszawa, NIP: 1132714760, REGON:
142528314, e-mail: kontakt@betlewski.com, zwany dalej „Organizatorem”. Organizator
jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
3. Konkurs organizowany jest na stronie internetowej http://www.konkurs.betlewski.com.
4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14 października 2019 r. i trwa do dnia 14 grudnia 2019
r., przy czym realizowany jest w dwóch etapach. Konkurs jest organizowany na terenie
Polski.
5. Regulamin

Konkursu

jest

dostępny

w

biurze

Organizatora

oraz

na

stronie

http://www.konkurs.betlewski.com przez cały okres trwania Konkursu.
6. Konkurs prowadzony jest w celu popularyzacji, promocji i reklamy produktów marki
Betlewski.
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, z wyłączeniem osób wskazanych w pkt. 2 oraz 3 poniżej, które w
czasie trwania Konkursu (wskazanym w § 1 pkt 4) wykonają zadanie konkursowe
opisane w pkt. 4 poniżej (dalej jako: „Uczestnik”).

2.

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani osoby działające
na zlecenie Organizatora, a także członkowie ich rodzin lub osoby pozostające z ww. we
wspólnym gospodarstwie domowym.

3.

W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest
dokonywanie zgłoszeń do Konkursu w imieniu osób trzecich.

4.

Celem wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik, który spełnia warunki określone w § 2 pkt.
1-3 powyżej, w czasie trwania Konkursu (zgodnie z § 1 pkt 4) musi wykonać następujące
czynności:

a. Dokonać dowolnego zakupu na stronie internetowej www.betlewski.com (do
zakupu dołączony zostanie kupon konkursowy z unikalnym kodem), przy czym w
przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa do zwrotu wszystkich towarów
objętych jednym zakupem, określonego regulaminem sklepu internetowego
www.betlewski.com lub przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta, Uczestnik będzie wykluczony z uczestnictwa w Konkursie, jak
również utraci prawo do nagród, jakie ewentualnie już przyznano mu w ramach
Konkursu.
b.

Wykonać pracę konkursową, tj. zdjęcie prezentujące dowolną stylizację z
widocznym produktem marki Betlewski (dalej jako: „Praca Konkursowa”). Zdjęcie
musi prezentować produkt Betlewski, ale nie musi znajdować się na nim osoba.
Zdjęcie powinno nawiązywać do tematyki Konkursu, tj. „Portfel/torebka/plecak…
pełen stylu”.

c.

Dokonać zgłoszenia do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”), w terminie od 14
października 2019 r. od godziny 00.00 do 14 grudnia 2019 r. do godz. 23:59
(decyduje data wpłynięcia Zgłoszenia na serwer Organizatora). Zgłoszenia należy
dokonać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://
www.konkurs.betlewski.com. W Zgłoszeniu należy:
i. podać: imię, nazwisko, adres e-mail, unikalny kod dostępny na
kuponie dołączonym do zakupów i (opcjonalnie) numer telefonu,
ii. złożyć

oświadczenie

o

zapoznaniu

się

z

Regulaminem

oraz

zaakceptować jego warunki, w tym w zakresie udzielenia, z chwilą
Zgłoszenia, licencji niewyłącznej na korzystanie z Pracy Konkursowej,
a w przypadku, gdy Praca Konkursowa zawiera wizerunek – również z
tego wizerunku, na zasadach określonych w Regulaminie,
iii. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
opisanym w Regulaminie,
iv. załączyć do Zgłoszenia Pracę Konkursową (rozmiar pliku do 10 MB,
format: JPEG, JPG).
5.

Unikalny kod znajdujący się na kuponie konkursowym dołączonym do zakupów w
sklepie www.betlewski.com upoważnia do dokonania jednego Zgłoszenia do Konkursu.

6.

Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu Pracy Konkursowej, która:
a.

narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, dobra
osobiste oraz prawa własności intelektualnej;

b.

zawiera treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności
obraźliwe, wulgarne, pornograficzne, propagujące przemoc, nienawiść rasową
lub religijną;

c.

zawiera przekazy reklamowe inne niż dotyczące marki Betlewski;

d.

jest spamem lub niezamówioną informacją handlową;

e.

zawiera uszkodzone pliki lub wirusy;

f.

zawiera odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności stron
zawierających treści, o których mowa powyżej.

7.

Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia przez Uczestników warunków
uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z
udziału w Konkursie i odmowy przyznania mu nagrody, jeśli nie spełnia on warunków
uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie (w tym zwrócił towary
zgodnie z § 2 pkt 4 lit. a) lub też w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, iż
Praca Konkursowa wykonana przez danego Uczestnika narusza prawa osób trzecich lub
też postanowienia § 2 pkt 6 Regulaminu.

8.

W Konkursie wezmą udział wyłącznie prawidłowe Zgłoszenia, wypełniające wszystkie
warunki, o których mowa w Regulaminie.

9.

Uczestnik może, w czasie trwania Konkursu, zrezygnować z udziału w Konkursie
poprzez przesłanie oświadczenia o rezygnacji na adres Organizatora podany w § 1 pkt.
2.

10. Zgłoszenia do Konkursu będą umieszczane w elektronicznej bazie danych.
§ 3. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW I WYDANIE NAGRÓD
1. Celem weryfikacji prawidłowości wykonania Zadania Konkursowego przez każdego z
Uczestników, oceny Prac Konkursowych, wyłonienia zwycięzców w Konkursie, jak
również czuwania nad jego prawidłowym przebiegiem oraz dla obsługi reklamacji,
Organizator powołuje wewnętrzną Komisję Konkursową zwaną dalej „Komisją”. W skład
Komisji wejdą trzy osoby wskazane przez Organizatora.
2. Konkurs jest podzielony na dwa etapy: (i) I etap – od 14.10.2019 roku godz. 00.00 do
14.11.2019 roku, godz. 23.59; (ii) II etap – od 15.11.2019 roku, godz. 00.00 do
14.12.2019 roku, godz. 23.59. Po zakończeniu każdego z nich, dla każdego z etapów
Komisja wybiera: jednego Laureata Konkursu, dwóch Laureatów Wyróżnień i 10
Laureatów Nagród Pocieszenia.
3. W swojej ocenie Komisja kierować się będzie kreatywnością i oryginalnością Pracy
Konkursowej i jej nawiązaniem do hasła Konkursu: „Portfel/torba/plecak pełen stylu”.
Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji, a w
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4. Laureaci Nagród Pocieszenia (po 10 osób dla każdego etapu) otrzymają nagrodę –
voucher na kolejne zakupy w sklepie www.betlewski.com, do wykorzystania do dnia
[30.04.2020], o wartości 50 zł każdy voucher. Zasady realizacji voucherów określone są
w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Laureaci Wyróżnień (po dwie osoby dla każdego z etapu) otrzymają nagrodę – walizkę
podróżną marki Betlewski o wartości 179 zł każda.
6. Laureaci Konkursu (po jednej osobie dla każdego etapu) otrzymają nagrodę – voucher
na wyjazd wakacyjny z biurem turystycznym ITAKA o wartości 3000 zł każdy, wraz z
nagrodą pieniężną w kwocie 330 zł każda, przeznaczoną na pokrycie podatku
dochodowego od wygranej w Konkursie (łączna wartość każdej z 2 nagród dla
Laureatów Konkursu wynosi zatem 3.300 złotych).
7. Laureaci Nagród Pocieszenia, Laureaci Wyróżnień oraz Laureat Konkursu zostaną
powiadomieni o wygranej odpowiednio w dniu 15 grudnia 2019 r. (I etap) i 15 stycznia
2020 r. (II etap) za pomocą wiadomości e-mail skierowanej na adres e-mail podany
przez nich w Zgłoszeniu. W wiadomości zostaną poinformowani również o sposobie
wydania nagrody, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Warunkiem wydania nagrody jest
podanie przez Laureata adresu, na który ma zostać wysłana nagroda oraz prawidłowego
identyfikatora podatkowego (NIP lub PESEL), nazwy i adresu właściwego urzędu
skarbowego – dla celów odprowadzenia przez Organizatora podatku od nagrody, jeśli
podatek ten będzie miał zastosowanie. Podanie powyższych danych jest dobrowolne,
jednakże zarazem konieczne do wydania nagrody.
8. Nagrody zostaną wysłane pocztą albo kurierem.
9. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Organizatora adresu
wysyłki oraz kompletu informacji (zgodnie z § 3 pkt. 7).
10. Nagrody nie podlegają wymianie, zamianie, w tym w szczególności nie podlegają
wymianie na kwoty pieniężne. Prawo do nagrody nie jest zbywalne.
11. Nieodebranie nagrody wysłanej przez Organizatora, jak również brak możliwości jej
doręczenia z uwagi na podanie przez Laureata nieprawidłowych danych do wysyłki,
oznacza rezygnację z nagrody.
12. W przypadku gdy Laureat Konkursu, Laureat Wyróżnienia lub Laureat Nagrody
Pocieszenia nie poda pełnych, prawidłowych danych wskazanych w § 3 pkt. 7, w
terminie, odpowiednio: (i) do 16 stycznia 2020 roku – dla Laureatów I etapu; (ii) do 16
lutego 2020 roku – dla Laureatów II etapu, traci on prawo do nagrody.
13. Jeżeli

Laureatem

Konkursu,

Laureatem

Wyróżnienia

lub

Laureatem

Nagrody

Pocieszenia zostanie Uczestnik, który nie spełnia warunków określonych w § 2 pkt. 1-4

Regulaminu, jak również w przypadku stwierdzenia, że Praca Konkursowa narusza
postanowienia § 2 pkt 6 Regulaminu, Uczestnik taki traci prawo do nagrody.
14. W przypadkach utraty przez Laureata prawa do nagrody w trybie wskazanym powyżej,
Organizator nie jest zobowiązany do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi.
15. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z
obowiązującymi przepisami podatkowymi. Dodatkowa nagroda pieniężna w całości
zostanie potrącona na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób
fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032) (o ile nie będzie miało
zastosowania zwolnienie) i zostanie przekazana na rachunek właściwego urzędu
skarbowego, na co Laureat wyraża zgodę.
16. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali Laureatami, o
ich indywidualnych wynikach w Konkursie.
§ 4. PRAWA AUTORSKIE
1.

Dokonując Zgłoszenia uczestnik oświadcza, że:
a. jest twórcą fotografii zgłaszanej w ramach Konkursu oraz przysługują mu niczym
nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do Pracy Konkursowej;
b. jest uprawniony do udzielania licencji do Pracy Konkursowej oraz zezwoleń, o których
mowa w Regulaminie;
c. udziela licencji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
d. posiada wszelkie niezbędne i nieodwołalne zgody osób widniejących na przesłanej
fotografii na rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności na wykorzystanie
przez Organizatora w zakresie licencji lub przeniesienia praw autorskich, o których
mowa w Regulaminie;
e. zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu
roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w
tym dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych lub praw własności
przemysłowej w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw w
przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe.
W przypadku wystąpienia takich roszczeń, Uczestnik zobowiązuje się do ich
zaspokojenia i zwolnienia Organizatora, od wszelkiej odpowiedzialności w tym
zakresie. W przypadku, gdy ww. byliby zobowiązani zgodnie z obowiązującym
prawem do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania w związku z roszczeniami osób
trzecich, o których mowa powyżej, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić
Organizatorowi, kwoty odpowiadającej tym roszczeniom oraz wszelkich wydatków

związanych z nimi kosztów i wydatków łącznie z kosztami zastępstwa prawnego
(procesowego).
2. Uczestnik Konkursu z chwilą Zgłoszenia do udziału w Konkursie (tj. wysłania Pracy
Konkursowej w ramach Zgłoszenia), jednocześnie udziela Organizatorowi licencji
niewyłącznej do Pracy Konkursowej zgłoszonej w ramach Konkursu oraz udziela
nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na
korzystanie z Pracy Konkursowej w szczególności poprzez jej publikację na stronie
internetowej Organizatora, jak również na prowadzonych przez niego profilach na
Facebooku oraz Instagramie, jak również korzystania z Pracy Konkursowej według
uznania Organizatora, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach
eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, zaś w szczególności na polach określonych w lit. a. – f. poniżej, tj.
Organizator będzie uprawniony w szczególności do korzystania z Pracy Konkursowej dla
celów

komercyjnych

i/lub

promocyjno-reklamowych,

na

następujących

polach

eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie
od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w
szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę
Konkursową, w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem,
dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej, w całości lub w części, w
sposób inny niż określony powyżej w lit. b. - publiczne wykonanie,
wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym
rozpowszechnianie w Internecie, między innymi na fanpage prowadzonym
przez Organizatora na Facebooku i serwisie Instagram, jak również na stronie
internetowej Organizatora;
d. wykorzystywanie Pracy Konkursowej do celów reklamowych, promocyjnych
oraz informacyjnych Organizatora bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct
mailingu, Internecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne
odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam;

e. wprowadzanie

Pracy

Konkursowej

w

całości

lub

części

do

sieci

teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci
Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Pracy
Konkursowej w całości lub w części do pamięci komputerów oraz
przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;
f.

dokonywanie

modyfikacji,

skracania,

dekompozycji,

tłumaczeń

Pracy

Konkursowej na różne wersje językowe oraz rozpowszechnianie Pracy
Konkursowej w każdym języku, na dowolnym nośniku.
3. Korzystanie z Pracy Konkursowej na polach eksploatacji określonych w § 4 ust. 2 lit. a. –
f. powyżej, może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w
połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po
zarchiwizowaniu w każdej formie, w szczególności elektronicznej i drukowanej, po
dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień, animacji lub innych modyfikacji itd.
Uczestnik zezwala Organizatorowi i podmiotom przez niego upoważnionym na
przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, dostosowywanie Pracy Konkursowej, w tym
na dodawanie do Pracy Konkursowej elementów animacji i korzystanie w takiej formie z
Pracy Konkursowej na polach eksploatacji określonych w § 4 ust. 2 lit. a. – f. powyżej.
4. Licencja, o której mowa w § 4 ust. 2, obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji
(sublicencji), w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw,
zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia
z tego tytułu.
§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie (dotyczące jego organizacji
oraz realizacji nagrody) mogą być zgłaszane w drodze wiadomości e-mail lub w formie
pisemnej na adres Organizatora, wskazany w § 1 ust. 2, w terminie do 30 dni od dnia
wydania nagród w Konkursie.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika oraz e-mail, którym posługuje
się w związku z Konkursem, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich
dokładny opis.
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed
rozpatrzeniem reklamacji Organizator jest uprawniony zwrócić się do Uczestnika
składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez
Organizatora, przy czym do okresu tego nie wlicza się czasu oczekiwania przez

Organizatora na uzupełnienie przez Uczestnika informacji lub danych, o którym mowa w
pkt. 3.
5. O rozpatrzeniu i wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony drogą
elektroniczną, na adres e-mail za pomocą którego Uczestnik zgłosił reklamację.
§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i zwycięzców jest
Organizator - Adam Betlewski, prowadzący działalność gospodarczą po firmą Betlobag
Adam Betlewski, adres: ul. Cyklamenów 1, 04-798 Warszawa, NIP: 1132714760,
REGON: 142528314, e-mail kontakt@betlewski.com. Przetwarzanie danych osobowych
odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
2. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia Konkursu, w tym doręczenia nagród oraz w celach podatkowych
(dotyczy Laureatów) – jeżeli występują obowiązki podatkowe.
3. Administrator będzie zbierał od Uczestników następujące dane: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu (dobrowolnie).
4. Administrator będzie zbierał ponadto od Laureata następujące dane: adres do
korespondencji (wysyłki nagrody), prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego.
5. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości
pochodzenia w celu informowania (także w mediach społecznościowych) o wynikach
konkursu.
6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do
udziału w Konkursie.
7. Uczestnikom i zwycięzcom Konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Administrator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

9. Dane Uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z
wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
10. Dane Uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów (organizacji Konkursu i przekazania nagród, jak również
wypełnienia obowiązków podatkowych).
11. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte
zabezpieczenie powierzonych mu danych osobowych, odpowiednio do zagrożeń oraz
kategorii danych objętych ochroną.
§ 7. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. W ramach Konkursu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na
zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie
niezbędnym do realizacji Konkursu.
2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy rozumieć takie
usługi jak:
a.

udostępnienie Regulaminu;

b.

umożliwianie wzięcia udziału w Konkursie;

c.

komunikacja między Organizatorem, a Uczestnikami;

d.

ogłaszanie wyników Konkursu.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik
rozpocznie korzystanie z usług objętych Regulaminem.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana
przez Uczestnika poprzez opuszczenie strony internetowej, na której prowadzony jest
Konkurs, a po przesłaniu zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie – poprzez odstąpienie w
każdym czasie po zgłoszeniu uczestnictwa, aż do zakończenia Konkursu i przyznania
nagród.
5. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą
elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari.
6. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze
standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje
Uczestnikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
7. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy
informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych.

8. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio
postanowienia § 5 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od
momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług
drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w
tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Konkursu określone są w niniejszym
Regulaminie oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja Konkursu będą rozstrzygane
przez sąd powszechny według właściwości ogólnej.

