REGULAMIN KONKURSU (dalej "Regulamin")
A. Postanowienia ogólne
1.

Konkurs "Wygraj bilet na festiwal" (zwany dalej "Konkursem") jest organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Projektów
Młodzieżowych z siedzibą w Gdańsku przy ul. Długi Targ 11/12 (zwanym dalej "Organizatorem"). Niniejszy regulamin
reguluje zasady organizacji Konkursu.

2.

Fundatorem nagród jest Narodowe Zrzeszenie Studentów na Węgrzech.

3.

W Konkursie mogą brać udział Posiadacze ważnych Kart EURO26, którzy mają ukończone 18 lat oraz są fanami strony
(profilu na portalu Facebook) www.facebook.com/euro26pl z wyłączeniem:
a. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych
od Organizatora,
b. innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby
małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w
stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

4.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Organizatora Konkursu.

5.

Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą w związku z organizacją Konkursu, a także w celach
marketingowych Organizatora. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia.

6.

Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.
U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).

B. Czas trwania Konkursu
Konkurs jest organizowany przez Organizatora od 25.06.2018 r. od godziny 18.00 do dnia 1.07.2018 r. do godz. 23.59. Wszelkie
informację na temat Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.euro26.pl. Natomiast działania promujące
Konkurs zostaną umieszczone na stronie www.facebook.com/euro26pl (dalej "Czas Trwania Konkursu").
C. Komisja Konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości
zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej "Komisja
Konkursowa"). W skład Komisji Konkursowej wejdą wybrani pracownicy PSPM. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są
ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
D. Nagrody
1.

W Konkursie przewidziane są następująca nagrody: 2 bilety tygodniowe wraz z miejscem kempingowym na festiwal
EFOTT, który odbędzie się na terytorium Węgier w dniach 10.07.2018 do 16.07.2018. (dalej "Nagroda").

2.

Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagrody w pieniądzu.

3.

Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.

4.

Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są
wyłączone.

E. Przebieg konkursu
1.

Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego, które będzie opublikowane na stronie
www.facebook.com/euro26pl w poście konkursowym.

2.

Praca konkursowa nie może zawierać słów lub gestów wulgarnych, treści obraźliwych, naruszających dobra osobiste oraz
treści sprzecznych z prawem i powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi.

3.
4.

Praca konkursowa nie może przedstawiać wizerunku osób trzecich w sposób umożliwiający ich identyfikację.
Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw do ochrony
wizerunku. Uzyskanie ewentualnych zgód leży po stronie Uczestnika.
Organizator nie poniesie żadnej odpowiedzialności w razie naruszenia przepisów dotyczących ochrony praw autorskich
w związku z wykorzystaniem prac konkursowych. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z przejęciem
odpowiedzialności wobec osób trzecich zgłaszających jakiekolwiek roszczenia związane z naruszeniem ich praw

5.

autorskich lub dóbr osobistych.
6.

Przystępując do konkursu uczestnik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń związanych z udziałem w konkursie lub użyciem
nadesłanej pracy konkursowej, z wyjątkiem prawa do Nagrody.

7.

W przypadku stwierdzenia, że praca konkursowa nie spełnia któregokolwiek z powyższych warunków, praca konkursowa
zostaje wykluczona z Konkursu. Wykluczeń dokonuje Komisja Konkursowa.

8.

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie w internecie swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku we
wszystkich materiałach dotyczących rozwiązania konkursu przez Organizatora Konkursu.

9.

Każdy Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie. Zgłoszenia konkursowe należy przesłać zgodnie z
instrukcją zawartą w poście konkursowym.

10. Po zakończeniu trwania konkursu, komisja konkursowa wybierze dwie najlepsze prace konkursowe i opublikuje wyniki
konkursu na stronie http://www.facebook.com/euro26.pl w poście konkursowym.
11. Spełnienie przesłanek opisanych w pkt E Regulaminu oznacza przystąpienie do Konkursu oraz akceptację jego warunków.
12. Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu, spośród wszystkich prawidłowo nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa
wyłoni Laureatów. Ponadto Komisja stworzy listę Laureatów rezerwowych na której znajdzie się 2 uczestników. Lista
rezerwowa zostanie wykorzystana w sytuacji określonej w pkt F 3.
F. Odbiór Nagród
1.

O przyznaniu Nagrody Laureaci zostaną poinformowani w poście konkursowym na stronie www.facebook.com/euro26pl,
zwycięzcy zostaną poproszeni o wiadomość prywatną do Organizatora w celu ustalenia odbioru Nagrody.

2.

Organizator pokrywa podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307).

3.

Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu drogą poczty elektronicznej w terminie ustalonym przez Organizatora.

4.

W przypadku nieodebrania nagrody w terminie przez kolejne osoby z listy rezerwowej, nagroda przejdzie na własność
Organizatora.

5.

Nieodebranie przekazanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z
tego tytułu wobec Organizatora.

G. Prawa autorskie
1.

Nadesłanie zgłoszenia przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że przedmiot pracy
konkursowej został wytworzono samodzielnie przez Uczestnika i przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa
autorskie do nadesłanego tytułu.

2.

Uczestnik nadsyłając prace wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie, odtwarzanie, wprowadzanie do
obrotu na wszelkich znanych polach eksploatacji pod każdym tytułem prawnym jak również w oparciu o stan faktyczny.

3.

Organizator Konkursu nabywa prawo do wykorzystywania, przetwarzania i prezentowania w dowolnej formie, odpłatnie
i nieodpłatnie, we wszystkich polach eksploatacji i w dowolny sposób przez okres 10 lat od dnia rozstrzygnięcia konkursu
na użytek własny lub osób trzecich prac Uczestników biorących udział w konkursie, bez obowiązku świadczenia autorom
wynagrodzenia.

H. Postanowienia końcowe
1.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym
regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia
określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza
podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego
regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań,
powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania
Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych
roszczeń w stosunku do Organizatora.

2.

Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia
laureatów Konkursu, wydania nagród, rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz rozpatrywania
reklamacji Uczestników. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża
zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator – Polskie
Stowarzyszenie Projektów Młodzieżowych z siedzibą w Gdańsku przy ul. Długi Targ 11/12. Uczestnikowi przysługuje
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3.

4.

5.

6.
7.

Organizator jest jednocześnie usługodawcą świadczonych drogą elektroniczną usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 w/w ustawy. Organizator świadczy usługi
drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
a) komputer z internetową przeglądarką www obsługującą technologię Cookies oraz Java Script,
b) połączenie z siecią internetową,
c) poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna,
d) konto w portalu Facebook.com.
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. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi
świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości
świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o nich Uczestnika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.
Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Konkurs nie jest sponsorowany, promowany oraz administrowany przez serwis Facebook. Zwalnia to serwis Facebook z
wszelkiej odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu oraz wyłonienie zwycięzcy.

8.

W celu odebrania nagrody, Laureat Konkursu powinien podać Organizatorowi swoje dane osobowe i wyrazić zgodę na
ich przetwarzanie dla celów realizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest przy tym dobrowolne, jednakże w
przypadku, gdy Laureat odmówi podania danych lub odmówi wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, Organizator będzie
miał prawo odmówić wydania nagrody takiemu Laureatowi.

9.

Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres,
wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z
Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem
rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca
reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

10. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
(a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub
którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
(b) niedoręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez uczestnika danych
adresowych lub błędnym ich podaniem.
(c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania providerów usług internetowych a w
szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez Uczestników zobowiązań określonych w niniejszym
regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.
12. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego
regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
13. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i
interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
14. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez
uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.
15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie
trwania Konkursu.

