Regulamin konkursu „Wymień się z nami wizytówkami"
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Wymień się z nami wizytówkami" zwanego dalej
„Konkursem” jest firma nazwa.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów
20a, 31-553 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS: 0000508122 z kapitałem zakładowym w wysokości 114.384.000 PLN w całości
wpłaconym, REGON: 120805512, NIP: 6751402920, zwana dalej Organizatorem lub
nazwa.pl. Partnerem Konkursu jest fundacja Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.
2. Konkurs organizowany jest na stronie internetowej www.pokazwizytowke.pl.
3. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz
przepisami prawa polskiego.
4. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 16.11.2015 r. do dnia 22.11.2015 r.
§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która najpóźniej w chwili zakończenia
Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:
a) w przypadku osób fizycznych - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
b) nie jest pracownikiem lub współpracownikiem nazwa.pl S.A. albo osobą spokrewnioną
z pracownikiem lub współpracownikiem nazwa.pl S.A.
c) zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.
Wzięcie udziału w Konkursie stanowi potwierdzenie zapoznania się i akceptacji
Regulaminu Konkursu.
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie każdy Uczestnik jest zobowiązany do
spełnienia łącznie poniższych wymogów:
a) przygotowanie w ramach Konkursu zdjęcia z hashtagami #wizytowkainternetowa
#nazwapl obrazującego to, co sprawia, że Uczestnik jest przedsiębiorczy i dzięki czemu
osiąga sukces w swojej firmie;
b) zamieszczenie zdjęcia spełniających warunki spod lit. a) powyżej na swoim profilu w
mediach społecznościowych w terminie wskazanym w §1 ust. 4 Regulaminu
c) zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
3. Organizator będzie na bieżąco w trakcie trwania Konkursu wyszukiwał i nieodpłatnie
zamieszczał na stronie www.pokazwizytowke.pl zdjęcia przygotowane i opublikowane
przez Uczestników w mediach społecznościowych w ramach Konkursu, na co Uczestnik
niniejszym wyraża zgodę.
4. Organizator zastrzega, iż wykluczone jest zgłoszenie do Konkursu zdjęć, które mogą
zostać uznane za:
a) wulgarne;
b) obrażające innych Uczestników, pracowników nazwa.pl lub inne osoby;
c) naruszające przekonania religijne;
d) wzywające do nienawiści na tle rasowym lub etnicznym;
e) naruszające przepisy prawa polskiego;
f) naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej tych
osób lub ich dobra osobiste;

i) stanowiące przekaz marketingowy/reklamowy usług lub towarów Uczestnika lub osób
trzecich.
5. W razie zgłoszenia do Konkursu zdjęć, o których mowa w ust. 4 powyżej Organizator
może odmówić zakwalifikowania ich do Konkursu i opublikowania na stronie
pokazwizytowke.pl.
6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do
zdjęć zgłoszonych do Konkursu, będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także, iż zdjęcia te, w tym ich
publikacja na stronie pokazwizytowke.pl, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
Uczestnik zobowiązuje się zwolnić nazwa.pl od odpowiedzialności przed osobami trzecimi
występującymi przeciwko nazwa.pl z tytułu naruszenia ich praw, w tym w szczególności
praw autorskich lub praw do wizerunku, niezwłocznie po wystąpieniu roszczeń.
§3. ZASADY ROZSTRZYGANIA KONKURSU
1. Po upływie terminu do zamieszczania zdjęć i filmów określonych w §2 Regulaminu
Organizator zobowiązuje się do wyboru 11 najlepszych w ocenie Organizatora zdjęć.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru większej niż 11 liczby zdjęć.
3. Wybór zdjęć przez Organizatora ma charakter subiektywny i zależy wyłącznie od
uznania Organizatora. Przyznanie poszczególnym Uczestnikom poszczególnych nagród
za wyróżnienie w Konkursie jest zależne wyłącznie od uznania Organizatora.
4. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 27 listopada 2015 r. na
stronie pokazwizytowke.pl. Decyzje Organizatora są ostateczne.
§4. NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są:
a) za pierwsze miejsce – tablet marki Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Wifi SM-T230
(czarny)
b) wyróżnienia – Wizytówka Internetowa z oferty nazwa.pl (5 sztuk) albo power bank
o mocy 5 000 mAh (5 sztuk).
2.

Wartość nagród brutto wynosi:
a) tablet – 499 zł
b) power bank – 130,68 zł
c) wizytówka internetowa – 369 zł

3. Wartość nagród podlega opodatkowaniu:
a) wartość brutto (wraz ze zryczałtowanym podatkiem od wygranych) nagród w
Konkursie w przypadku wygranej przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności
gospodarczej wynosi:
i. tablet - 499 zł oraz 55,45 zł podatku, łącznie 554,45 zł
ii. power bank - 130,68 zł oraz 14,52 zł podatku – power bank, łącznie 145,20 zł
iii. wizytówka internetowa - 369 zł oraz 41 zł podatku, łącznie 410 zł
b) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Zwycięzca
powinien samodzielnie doliczyć do swojego przychodu z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej wartość otrzymanych nagród zgodnie z §4 ust. 2 powyżej.
4. Zwycięzca, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyraża
zgodę na opłacenie podatku od nagrody w jego imieniu i przyjmuje do wiadomości, że nie

ma możliwości wymiany tej kwoty na gotówkę. O statusie prawnym Zwycięzcy decydują
dane wskazane przez Uczestnika.
5. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na
ekwiwalent pieniężny ani też przekazania nagrody osobom trzecim za pośrednictwem
Organizatora.
§5. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA GRY
1. Organem dokonującym wyboru zdjęć oraz decydującym o przyznaniu nagród jest
Komisja składająca się z 3 członków powołanych przez Organizatora.
2. Komisja sporządza protokół z przebiegu Konkursu oraz jego rozstrzygnięcia oraz
rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z Konkursem.
3. Każdy Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem w siedzibie Organizatora
(w dniach i godzinach pracy biura) po ogłoszeniu wyników.
§6. SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW
1. Lista Zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie konkursowej pokazwizytowke.pl.
Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego danych osobowych w postaci imienia i
nazwiska lub nazwy firmy, zwycięskiego zdjęcia oraz rodzaju nagrody, jaką otrzymuje.
2. Uczestnik Konkursu, który znalazł się na liście Zwycięzców otrzyma w ciągu 5 dni
roboczych wiadomość pod postem zawierającym zdjęcie biorącym udział w Konkursie. W
przypadku braku możliwości zamieszczenia wiadomości pod postem Uczestnik
zobowiązuje się skontaktować z nazwa.pl z własnej inicjatywy w terminie 10 dni od daty
opublikowania wyników Konkursu pisząc na adres pr@nazwa.pl. Zwycięzca jest
zobowiązany do wskazania adresu, pod który ma zostać wysłana Nagroda w terminie do
7 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu nagrody. W przypadku nagrody w
postaci Wizytówki internetowej z oferty nazwa.pl konieczne jest posiadanie lub
utworzenie konta w Panelu Klienta nazwa.pl. W przypadku braku konta w Panelu Klienta
nazwa.pl lub jego nieutworzenia w celu umożliwienia przekazania nagrody w postaci
Wizytówki internetowej przez nazwa.pl Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o
wydanie jej równowartości lub innej nagrody.
3. Nagrody, które nie zostały przyznane z uwagi na niespełnienie wymogów określonych
w Regulaminie, pozostają własnością Organizatora.
§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Lista Zwycięzców Konkursu będzie dostępna na www.pokazwizytowke.pl
siedzibie Organizatora.
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2. Uczestnik Konkursu poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyraża dobrowolnie zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z Konkursem.
3. Administratorem danych Uczestników Konkursu jest nazwa.pl S.A. z siedzibą w
Krakowie, ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków. Dane Uczestników Konkursu będą
przetwarzane w celach związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie. Uczestnikowi
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. We wszelkich sprawach nieobjętych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa.

