REGULAMIN KONKURSU
„Info-Projekt IT Spring Talks 2021: Zdobywaj nie tylko wiedzę...”
§ 1. [Postanowienia ogólne]
1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia
konkursu pod nazwą „Zdobywaj nie tylko wiedzę” (określanego dalej jako „Konkurs”).
2. Konkurs ma na celu wyłonienie 3 (trzech) zwycięzców spośród uczestników cyklu spotkań InfoProjekt IT Spring Talks 2021, którzy jako pierwsi udzielą największej liczby prawidłowych
odpowiedzi na pytania konkursowe zadane przez Organizatora w 4 quizach udostępnionych
podczas trwania cyklu spotkań (określanych dalej jako „Quizy”).
3. Organizatorem Konkursu jest spółka Info-Projekt IT Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie (ul.
Załęska 63b, 35-322 Rzeszów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem: 0000313253, NIP: 813-35-63-203 (określana dalej jako
„Organizator”).
4. Fundatorem przyznawanych w ramach Konkursu nagród jest Organizator.
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 9 marca do 31 marca 2021 roku (określanych
dalej jako „Termin Konkursu”).

§ 2. [Uczestnicy Konkursu]
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią
warunki określone w Regulaminie (określane dalej łącznie jako „Uczestnicy”, a pojedynczo jako
„Uczestnik”).
2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora ani osoby współpracujące z tymi
podmiotami, bądź świadczące usługi na ich rzecz w związku z przeprowadzeniem Konkursu,
bez względu na podstawę prawną współpracy (współpracownicy), a także małżonkowie,
zstępni, wstępni oraz rodzeństwo pracowników i współpracowników Organizatora.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w
całości. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w
Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go
do udziału w Konkursie.
4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw lub obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa
do żądania wydania Nagrody uzyskanej przez Zwycięzcę Konkursu, nie można przenosić na
inne osoby.
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§ 3. [Zasady Konkursu]
1. Konkurs polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania zadawane w Quizach.
2. Pytania zadawane w Quizach będą dotyczyć tematu poruszonego podczas każdego ze spotkań
cyklu.
§ 4. [Warunki udziału w Konkursie]
1. Udział w Konkursie można wziąć poprzez linki udostępnione podczas spotkań.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest uczestnictwo w minimum jednej części cyklu spotkań
Info-Projekt IT Spring Talks 2021.

§ 5. [Zasady wyłaniania Zwycięzców Konkursu]
1. Zwycięzcami Konkursu zostanie 3 (trzech) Uczestników, którzy jako pierwsi udzielą
prawidłowych odpowiedzi na pytania zadane przez Organizatora w Quizach.
2. Zwycięzców ustala Organizator, weryfikując prawidłowość udzielonych przez Uczestników
odpowiedzi na postawione w Quizie pytania oraz ustalając kolejność odpowiedzi w Konkursie
poszczególnych Uczestników, którzy prawidłowo odpowiedzieli na wszystkie zadane w Quizie
pytania.
3. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której żaden z Uczestników nie udzieli poprawnych
odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, nagrodzeni zostaną Uczestnicy, którzy udzielą
największej liczby poprawnych odpowiedzi.
4. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której dwóch Uczestników udzieli takiej samej liczby
poprawnych odpowiedzi, będzie decydować czas w jakim zostaną one udzielone.

§ 6 [Nagrody]
1. Nagrodami dla Zwycięzców (określanych dalej łącznie jako „Nagrody”) są:
a. Miejsce I − nagroda rzeczowa: tablet HUAWEI MatePad T8 LTE, o wartości 550,00
złotych brutto
b. Miejsce II – nagroda rzeczowa: wideorejestrator Xiaomi Mi Dash Cam 1s, o wartości
300 złotych brutto
c. Miejsce III – nagroda rzeczowa: słuchawki nauszne JBL T560BT, o wartości rynkowej
180 złotych brutto
2. Zwycięzca może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
3. Zwycięzcy zostaną poinformowani za pośrednictwem wiadomości e-mail o przyznanej
nagrodzie w terminie 14 dni od zakończenia konkursu na wskazany w formularzu adres e-mail.
Info-Projekt IT Sp. z o.o.
35-322 Rzeszów, ul. Załęska 63b
tel.: +48 17 85 91 300, fax: +48 17 85 91 301
NIP: 813-35-63-203

4. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom przez Organizatora, na adres korespondencyjny,
podany przez Zwycięzców na prośbę Organizatora poprzez wiadomość e-mail, w terminie 14
dni od dnia zakończenia konkursu.
5. Nagrody będą wydawane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie. Uczestnicy nie mają
możliwości zastrzegania szczególnych właściwości Nagród (np. żądania wydania nagrody
określonego rozmiaru, modelu lub koloru), ani żądania jej zamiany na ekwiwalent pieniężny.
6. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 21 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od
osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. 2012 r., poz. 361 ze zm.), Nagrody są wolne od podatku
dochodowego.

§ 7. [Postępowanie reklamacyjne]
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie do
Organizatora, w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu, bezpośrednio w siedzibie
Organizatora (decyduje data doręczenia) lub przesyłką poleconą przesłaną na jego adres
wskazany w Regulaminie (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje doręczone lub przesłane po upływie terminu określonego w ust. 1 powyżej nie
będą rozpatrywane przez Organizatora.
3. Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające
Organizatorowi udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji
i uzasadnienie reklamacji.
4. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania.

§ 8. [Ochrona danych osobowych]
1. Dane osobowe uczestników Konkursu, podane w związku z udziałem w Konkursie, będą
przetwarzane przez Organizatora w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia
Zwycięzców, ogłoszenia wyników Konkursu oraz przyznania, dostarczenia i rozliczenia Nagród,
jak również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Organizatora.
2. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane w sposób zabezpieczający ich ujawnienie i
przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator (Info-Projekt IT Sp. z o. o., ul. Załęska
63b, 35-322 Rzeszów).
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do
wzięcia udziału w Konkursie.
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§ 9. [Postanowienia końcowe]
1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej cyklu
spotkań www.webinary.info-projekt-it.pl.
2. Regulamin jest jedynym wiążącym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
(ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz.
121, z późn. zm.) i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa
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