REGULAMIN KONKURSU
„TRYTYTKA”
§ 1.
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „TRYTYTKA” prawa i
obowiązki Organizatora oraz Uczestników.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009
roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 poz. 165 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww.
ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs organizowany w ramach portalu społecznościowego Facebook.com,
nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim
związany. Serwis Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu Konkursu, nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialności wobec Uczestników z tytułu uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez
Organizatora. Dane przekazywane w ramach Konkursu są przekazywane Organizatorowi i będą
wykorzystywane w celu przeprowadzenia Konkursu.
§ 2.
Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
1) Organizator – Paweł Wasylewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Innovative Computer
Technologies Paweł Wasylewicz z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kraljevska, nr 42, lok. 10, 65-945 Zielona
Góra, tel. 575 653 393 , adres e-mail: serwis@incomtech.eu ;
2) Konkurs – Konkurs „TRYTYTKA” prowadzony na zasadach wskazanych w Regulaminie;
3) Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu;
4)Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca wymagania określone w Regulaminie, uczestnicząca
w Konkursie.
§ 3.
1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 21.06.2018 r. do 30.06.2018 r.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 04.07.2018 r.
4. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4.
1. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem. Zgłaszając
się do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie jego
postanowienia i zasady w nim opisane.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy Organizatora, jak również
członkowie ich rodzin.
3. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili rozpoczęcia konkursu
ukończyły 18 lat.
4. Każdy Uczestnik może przystąpić do Konkursu tylko raz.
5. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez umieszczenie odpowiedzi na pytanie – zagadkę konkursową
w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage Organizatora na portalu społecznościowym Facebook
w terminie od 21.06.2018 r. do 30.06.2018 r. do godziny 23:59.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników
naruszających postanowienia Regulaminu lub niespełniających wymogów określonych
w Regulaminie.
7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa wyłoniona
przez Organizatora (dalej: „Komisja”).
§ 5.

1. Zwycięzcą Konkursu będzie Uczestnik, który jako pierwszy umieści prawidłową odpowiedź na pytanie –
zagadkę konkursową w sposób i terminie określonym w § 4. . Organizator zastrzega, iż Zwycięzca może
być tylko jeden.
2. Nagrodą w Konkursie dla Zwycięzcy Konkursu jest 1 szt. zestawu: THUNDERJET ZESTAW GRACZA
4W1

o łącznej wartości 120 złotych, zwana dalej Nagrodą. Organizator przewiduje tylko jedną Nagrodę.
3. Nagrodę w Konkursie zapewnia Organizator
4. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną.
5. Wynik Konkursu, w postaci wskazania Zwycięzcy Konkursu zostanie ogłoszony w terminie do dnia
04.07.2018 r. na fanpage Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.
6. Na fanpage Organizatora na portalu społecznościowym Facebook w terminie ogłoszenia wyniku
Konkursu zostanie wskazany adres e-mail:serwis@incomtech.eu oraz informacja, że Zwycięzca Konkursu
jest zobowiązany w ciągu 48 godzin liczonych od dnia ogłoszenia wyników skontaktować się z
Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości email o treści potwierdzającej swój udział w konkursie na
wskazany adres e-mail, celem dopełnienia formalności związanych z uczestnictwem w konkursie oraz
otrzymaniem nagrody.
7. W przypadku nieotrzymania od Zwycięzcy Konkursu wiadomości e-mail w terminie, o którym mowa
w ust. 6 powyżej, Komisja może zadecydować o przyznaniu Nagrody innemu Uczestnikowi.
8. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych będzie stanowić
przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Nagrody. W takim wypadku Komisja może zadecydować
o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi.
10. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 8 Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania
danej Nagrody.
11. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia i odesłania wszystkich
dokumentów przesłanych mu przez Organizatora związanych z udziałem w Konkursie, dokonania
czynności niezbędnych do odbioru Nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem,
pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
12. .Nagroda zostanie wydana osobiście Uczestnikowi w Biurze Organizatora mieszczącym się przy ul.
Krośnieńskiej 3, lokal nr 20 w Zielonej Górze. Organizator zastrzega, iż brak jest możliwości odbioru
Nagrody przez osobę inną aniżeli Zwycięzca.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu
z przyczyn od niego niezależnych.
14. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbędnym do rozstrzygnięcia Konkursu i wydania Uczestnikowi Nagrody.
15. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych
w zakresie niezbędnym do zaprezentowania wyników Konkursu.
16. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykonanie w Biurze Organizatora
fotografii Uczestnika w przypadku wytypowania go jako Zwycięzcy Konkursu, przedstawiającej
Uczestnika trzymającego Nagrodę wraz z osobą wręczającą Nagrodę reprezentującą Organizatora.
17. Przystępując do Konkursu Uczestnik w przypadku wytypowania go jako Zwycięzcy Konkursu wyraża
zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku poprzez umieszczenie
fotografii, o której mowa w ust. 16 powyżej na fanpage Organizatora w serwisie facebook.com.
§ 6.
1. Uczestnik ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu na adres e-mail:
serwis@incomtech.eu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika oraz dokładny
opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję, w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez
Organizatora.
4. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Komisji.
5. O rozstrzygnięciu złożonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres email podany w reklamacji.
§ 7.

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem
i rozstrzygnięciem Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników i wydaniem Nagrody w Konkursie.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich
danych, ich poprawiania i zmiany kontaktując się z administratorem mailowo pod adresem:
serwis@incomtech.eu , telefonicznie, po dokonaniu procedury weryfikacyjnej Uczestnika, pod numerem
telefonu: 575 653 393 oraz listownie na adres: ul. Krośnieńska 3 (Budynek Geomap) 65-625 Zielona Góra
oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przekazywania ich
innemu administratorowi danych.
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na
przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.
6. Przystępując do konkursu, zgodnie z treścią § 4 Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie oraz publikację swoich danych
osobowych (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) na stronach internetowych Organizatora oraz na
stronach serwisu społecznościowego Facebook.com w przypadku przyznania Uczestnikowi Nagrody.
7. Zgdomadzone dane osobowe organizator przetrzymuje beztermonowo w celach marketingowych.
§ 8.
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora w formie pisemnej oraz umieszczony na
stronie internetowej www.incomtech.eu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i
utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik, tj.
w formacie html.
2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy
z systemem teleinformatycznym strony, na której ogłoszono Konkurs: TRYTYTKA
3. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.
4. Organizator udostępnia Uczestnikowi dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach
związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną na stronie, na której ogłoszono
Konkurs.
5. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Ogłoszenia, komunikaty i
materiały promocyjno - reklamowe związane z Konkursem mają wyłącznie charakter informacyjny.
6. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia Konkursu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem Uczestnika do Internetu lub brak
możliwości dokonania zgłoszenia przez Uczestnika w terminie, zgodnie z postanowieniami powyżej.
Przedłużenie z tego powodu możliwości przystąpienia do Konkursu przez Uczestników jest wykluczone.
8. Organizator przestrzega przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu w sposób przewidziany prawem za
nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień
regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom
nieważnego postanowienia i całego niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie
znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym .

