REGULAMIN KONKURSU
“Co wcina Rodzina?”
I. DEFINCJE
Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej:
a) Strona Internetowa - oznacza dedykowaną dla osób pełnoletnich stronę internetową
przygotowaną na zlecenie Fundatora i zarządzaną przez Organizatora pod adresem
https://www.cowcinarodzina.pl;
b) Konkurs - oznacza konkurs pod nazwą „Co wcina Rodzina?” przeprowadzany przez
Organizatora w okresie i na warunkach wskazanych w treści Regulaminu;
c) Laureaci Konkursu - oznaczają czteroosobowe rodzinne Zespoły, które spełniły warunki wskazane w niniejszym Regulaminie i dokonały Zgłoszenia Konkursowego, za
które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę, Wyróżnienie, Nagrodę I stopnia, a internauci Nagrodę Główną;
d) Nagroda – oznacza sofy air bag o wartości 35 zł brutto dla każdego z pierwszych 50
Zespołów, które dokonały prawidłowych Zgłoszeń Konkursowych (jedna sofa na Zespół);
e) Wyróżnienie – oznacza plecaki piknikowe o wartości 222 zł brutto dla 5 wyróżnionych
Zespołów za filmy, zdjęcia i teksty przesłane w ramach Zgłoszeń Konkursowych (jeden
plecak na Zespół);
f)

Nagroda I stopnia - oznacza voucher o wartości 2.500 złotych brutto na rodzinny 4
osobowy pobyt w Hotelu Ski Hotel *** Sucha Dolina (5 dni z wyżywieniem) dla 3 Zespołów, które zostały zakwalifikowane do etapu warsztatowego, a nie zdobyły Nagrody
Głównej;

g) Nagroda Główna - oznacza voucher o wartości 10.000 złotych brutto na rodzinny 4
osobowy wyjazd do Eurodisneylandu koło Paryża (przelot z Krakowa lub Warszawy,
transfer we Francji, 2 noclegi w hotelu ***, zwiedzanie Paryża z przewodnikiem, jednodniowy pobyt w Eurodisneylandzie, opiekę biura podróży, ubezpieczenie wariant podstawowy) dla 1 Zespołu, zwycięzcy całego Konkursu;
h) Okres Trwania Konkursu - oznacza okres wskazany w Regulaminie, podczas którego
przyjmowane są Zgłoszenia Konkursowe oraz okres trwania warsztatów dla Laureatów
Konkursu w celu przyznania Nagród I Stopnia i Nagrody Głównej, a także trwania głosowania internetowego;
i)

Organizator - oznacza spółkę Hand Made Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-049)
przy ul. Czarnowiejskiej 55, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000328728, o kapitale
zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych, REGON 120868553, NIP: 6762397252,

j)

Fundator – oznacza firmę Piwniczanka Spółdzielnia Pracy z siedzibą przy ul. Zdrojowa 13, 33-350 Piwniczna – Zdrój, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru sądowego przowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS 0000084009; NIP: 734-000-87-31; Regon: 000742291,
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k) Regulamin - oznacza niniejszy regulamin, określający zasady i warunki Konkursu;
l)

Zespół - oznacza 4 osobowy zespół rodzinny, który przystąpił do Konkursu i spełnia
warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu składający się z minimum jednego dziecka w wieku 6 – 12 lat, przy czym na każde dziecko
w wieku 6-12 lat przypada jedna osoba dorosła (opiekun prawny dziecka); w skład
zespołu nie mogą wchodzić dzieci poniżej 6 roku życia; Organizator dopuszcza również więzi nieformalne pomiędzy niektórymi członkami Zespołu;

m) Zadanie Konkursowe - oznacza zadanie, o którym mowa w Regulaminie, którego wykonanie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie;
n) Zgłoszenie Konkursowe - oznacza potwierdzenie przez przedstawiciela Zespołu
spełnienia warunków uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie oraz przesłanie
Organizatorowi Zadania Konkursowego z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego
dostępnego na Stronie Internetowej, zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Przystępując do Konkursu, Zespół zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego
Regulaminu oraz zaakceptować jego postanowienia, jak również wyrazić zgodę na
przetwarzanie danych osobowych udostępnionych Organizatorowi w Konkursie na potrzeby jego realizacji.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.
4. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy o
grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku.
6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności
w celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń Konkursowych, Organizator powołuje
Komisję Konkursową.
7. Konkurs odbywa się w okresie od 1 lipca do 30 września 2019 r., przy czym Zgłoszenia
Konkursowe przyjmowane są w terminie od 1 lipca 2019 roku od godz. 00:00 do 18
sierpnia 2019 roku, do godz. 23:59, a etap warsztatowy trwać będzie 3 dni w okresie
26 – 28 sierpnia 2019 r. w obiektach Lemon Resort Spa w Gródku nad Dunajcem oraz
w Hotelu Piwniczna w Piwnicznej - Zdroju. Do Konkursu można przystąpić w każdym
momencie jego trwania na etapie przyjmowania Zgłoszeń Konkursowych.

III. UCZESTNICY KONKURSU
1. Osoby fizyczne wchodzące w skład Zespołu: (i) mające ukończone 18 lat, (ii) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, (iii) będące konsumentem w myśl art. 221
Kodeksu Cywilnego, (iv) posiadające obywatelstwo polskie, zapoznają się z treścią
Regulaminu i akceptują jego postanowienia i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem. Za osoby
niepełnoletnie stosowne zgody wyrażone zostaną przez ich opiekunów prawnych.
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2. Przedstawiciel Zespołu musi dokonać rejestracji na Stronie Internetowej poprzez podanie niefikcyjnych danych członków Zespołu (imienia i nazwiska, jednego adresu email i numeru telefonu) i oświadczyć o pełnoletniości oraz o spełnianiu warunków
uczestnictwa określonych w niniejszym Regulaminie. Organizator zastrzega konieczność podania pozostałych danych jak wiek i relacje rodzinne członków Zespołu na etapie ogłoszenia wyników przed etapem warsztatowym.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy, członkowie organów zarządzających Organizatora, Fundatora, a także członkowie Komisji Konkursowej jak również osoby najbliższe tych osób, tj. małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo oraz powinowaci, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

IV. ZASADY KONKURSU
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie poprzez formularz zgłoszeniowy
na Stronie Internetowej w ramach Zgłoszenia Konkursowego pliku video, zdjęcia lub
tekstu z kreatywnym odniesieniem się do tematu: „Dlaczego warto dbać o to co wcina
rodzina?”.
2. Zabronione jest dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych, które:
a) byłyby niezgodne z prawem lub powszechnie przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi (np. zawierały treści pornograficzne, rasistowskie lub propagujące przemoc),
b) naruszałyby prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków
towarowych, patentów, tajemnicy handlowej lub zobowiązań o zachowaniu poufności oraz naruszałyby dobra osobiste osób trzecich lub prawo do prywatności,
c) zawierałyby materiały chronione prawem autorskim, co do których członkowie
Zespołu nie są uprawnieni,
d) naruszałyby uczucia religijne, byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby
być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje, treści wulgarne lub powszechnie uznane za obraźliwe,
e) sugerowałyby lub zachęcałyby do działań niezgodnych z prawem,
f)

miałyby na celu promocję podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
lub promocję towarów lub usług, innych niż Fundatora,

g) naruszałyby prawa lub dobre imię Fundatora,
h) naruszałyby w inny sposób postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy
obowiązującego prawa, normy społeczne i obyczajowe lub byłyby w oczywisty
sposób nieuczciwe.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Zespołów, które naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez członków Zespołów warunków i zasad określonych w Regulaminie. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie nie
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będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o
nagrody.
4. Żaden z członków Zespołu nie może być członkiem innego Zespołu. Każdy Zespół
może przesłać tylko jedno Zgłoszenie Konkursowe zawierające jeden film, zdjęcie lub
tekst.
5. Nagrody I stopnia i Nagroda Główna mogą podlegać kumulacji z Nagrodą w Konkursie
i z Wyróżnieniem.
6. Pierwszym 50 Zespołom, które prześlą prawidłowe Zgłoszenia Konkursowe przyznane
zostaną Nagrody, przy czym decydująca będzie kolejność zapisania Zgłoszenia Konkursowego w rejestrze Strony Konkursowej.
7. Zespołom, które w Okresie Trwania Konkursu prześlą najciekawsze, najbardziej kreatywne, podkreślające zdrowe walory posiłków i utrzymane w pogodnej konwencji filmy,
zdjęcia lub teksty (w subiektywnej ocenie Komisji Konkursowej) oraz spełnią pozostałe
warunki niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie Komisja Konkursowa przyzna 5 Wyróżnień, a 4 Zespoły zakwalifikuje do etapu
warsztatowego. Decyzja Komisji Konkursowej o wyborze Zespołów nie będzie podlegała podważeniu z uwagi na jakiekolwiek inne kryteria oceny.
8. Wybrane Zespoły powiadomione zostaną drogą mailową o kwalifikacji i w terminie 3 dni kalendarzowych zobowiązane będą do potwierdzenia udziału w warsztatach (26 sierpnia 2019 r. przyjazd do Hotelu Piwniczna, w Piwnicznej - Zdroju i zwiedzanie, 27 i 28 sierpnia 2019 r. warsztaty) oraz potwierdzenia listy członków Zespołu.
Na tym etapie członkowie Zespołów zobowiązani będą do uzupełnienia danych i podpisania stosownych zgód w zakresie prawa rodzinnego, praw autorskich, ochrony danych osobowych i spełniania warunków Regulaminu. W razie niedopełnienia powyższego obowiązku zaproszenie zostanie przekazane innemu Zespołowi, w szczególności tym którzy uzyskali Wyróżnienie.
9. Nad poprawnością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana
przez Organizatora. Jej zadaniem będzie nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz rozpatrywanie reklamacji Uczestników Konkursu. W skład Komisji Konkursowej wejdzie 1 przedstawiciel Organizatora, 1 przedstawiciel Fundatora oraz eksperci: Pan Mikołaj Rey, Szef kuchni w Lemon Resort Spa w Gródku nad Dunajcem,
Pani Anna Książek - dietetyk.
10. W trakcie prowadzonych przez Pana Mikołaja Reya warsztatów każdy Zespół będzie
miał 2 godziny na przygotowanie zdrowego zbilansowanego dania obiadowego. Przygotowane dania zostaną ocenione przez ekspertów - członków Komisji Konkursowej
pod kątem: estetyki, smaku, oceny czy jest to posiłek odpowiednio zbilansowany. Komisja Konkursowa dokona oceny na podstawie subiektywnej oceny członków Komisji,
11. Filmy z realizacji potraw wraz z oceną Komisji Konkursowej zostaną opublikowane na
Stronie Konkursowej i wezmą udział w głosowaniu internautów. Zespół, który zdobędzie najwięcej głosów w głosowaniu internetowym w okresie od 16 września 2019 r. do
30 września 2019 r. otrzyma Nagrodę Główną.
12. Warunkiem realizacji Nagrody Głównej będzie potwierdzenie terminu wyjazdu z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem z biurem podróży organizującym wyjazd wskazanym przez Organizatora.
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13. Przedstawiciel Zespołu dokonując Zgłoszenia Konkursowego (poprzez wypełnienie
formularza zgłoszeniowego) oświadcza, iż:
a) przysługują mu/im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych
Zadań Konkursowych oraz że wszystkie osoby widniejące na udostępnionym
jako Zadanie Konkursowe filmiku lub zdjęciu wyrażają zgodę na ich publiczne
udostępnienie;
b) udziela Fundatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie Zadań Konkursowych przez Fundatorowi
oraz jego partnerów (z prawem sublicencji) na Stronie Internetowej i w kanałach
Social Media na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia Zadania Konkursowego i realizacji
Konkursu, w tym w szczególności wprowadzenie do sieci komputerowych oraz
Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie Zadania Konkursowego
każdą techniką, przesyłanie Zadnia Konkursowego innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób z Fundatorem w celu
realizacji Konkursu, a także na przygotowywanie Zadania Konkursowego w
taki sposób, aby nadawał się on do publikacji w ramach Konkursu, w szczególności na jego obróbkę redakcyjną i komputerową.
14. Dodatkowo, członkowie Zespołów Laureata Konkursu zgadzają się na opublikowanie
swojego imienia oraz nazwiska, jako Laureata Konkursu, na fanpage’u Fundatora i na
Stronie Internetowej. W razie takiej potrzeby Laureat Konkursu zobowiązany jest podać dane niezbędne do realizacji przez Fundatora obowiązku podatkowego Laureata
Konkursu, z tytułu podatku dochodowego od przyznanej nagrody.
15. Podanie danych, o których mowa powyżej, ma charakter dobrowolny, jednak w przypadku niepodania wszystkich powyższych danych lub podania nieprawidłowych danych, Laureat Konkursu traci prawo do nagrody, bez prawa do domagania się z tego
tytułu od Organizatora jakichkolwiek roszczeń.
16. Do wartości każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych
z tytułu wygranej w Konkursie. Zdobywca nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej
nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej nagrody w Konkursie.
17. Fundator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
V. TRYB REKLAMACYJNY
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać w Okresie Trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, nie później jednak niż
w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, w formie
elektronicznej na adres: konkurs@cowcinarodzina.pl lub w formie pisemnej na adres:
Hand Made, ul. Czarnowiejska 55, 30-049 Kraków. Przesyłki winny być opatrzone dopiskiem „Reklamacje – Co wcina rodzina?”. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Komisję Konkursową, o której mowa w niniejszym Regulaminie.
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2. Uczestnik zostanie powiadomiony o wynikach zgłoszonej reklamacji listem poleconym
lub e-mailem wysłanymi na adresy podane w reklamacji.
VI. PRZETWARZANIE DANYCH
1. Administratorem Danych Osobowych członków Zespołów oraz Laureatów Konkursu
podanych w związku z udziałem w Konkursie jest Fundator.
2. Dane, o których mowa powyżej, przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z
przebiegiem Konkursu, wyłonieniem Laureatów Konkursu, przyznaniem i wydaniem
nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym.
3. Fundator i w jego imieniu podprocesor danych osobowych czyli Organizator może udostępnić dane osobowe (kontaktowe) dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w
celu doręczenia odpowiedzi na reklamację lub nagrody. Dane te zostaną udostępnione
na podstawie uzasadnionego interesu Fundatora, Organizatora i członków Zespołu polegającego na dostarczeniu odpowiedzi na reklamację oraz dostarczeniu Laureatowi
Konkursu nagrody.
4. Dane zebrane w Konkursu odnośnie jego Laureatów, którym Organizator wydał nagrody będą przetwarzane przez Fundatora przez okres 5 lat od końca roku, w którym
zakończył się Konkurs, ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego oraz rachunkowego. Pozostałe
dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Fundatora przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia Konkursu.
5. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, członek Zespołu powinien zwrócić się z zapytaniem na adres e-mail marketing@piwniczanka.pl w temacie wiadomości wpisując „RODO – Co wcina Rodzina?”.
6. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych
jej dotyczących, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo
do przeniesienia danych. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, którego dane są przetwarzane zobowiązany jest
do ich aktualizacji. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej członek Zespołu
powinien zwrócić się z zapytaniem do administratora danych w sposób opisany powyżej. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych w czasie trwania Konkursu jest
możliwe, lecz uniemożliwia dalszy udział w Konkursie.
7. Każda osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody ma prawo w dowolnym
momencie do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Fundatora, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody wymaga przesłania oświadczenia w sposób wskazany w pkt 5 powyżej. Wycofanie zgody
na przetwarzanie danych niezbędnych do wzięcia udziału w Konkursie, w tym rozstrzygnięcia Konkursu, ogłoszenia wyników lub dostarczenia nagrody, w czasie jego trwania
jest możliwe, lecz uniemożliwia dalszy udział w Konkursie.
8. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (na chwilę rozpoczęcia Konkursu jest nim Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych).
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VII. PRAWA AUTORSKIE
1. Z chwilą wydania nagród Laureatowi Konkursu, Fundator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego Zadania Konkursowego Laureata Konkursu oraz prawa do
rozpowszechniania jego opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń
czasowych, na następujących polach eksploatacji: (i) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie
światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, (ii) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w
tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką
światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową, (iii) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, (iv) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż
określony w lit. (i) – (iii) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na
stronach internetowych, (v) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, (vi) wykorzystanie w utworach multimedialnych, opracowaniach oraz innych materiałach w dowolnej formie, w
tym drukowanej i elektronicznej (vii) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i
innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, (viii) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej Fundatora.
2. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zadania Konkursowego, o którym mowa w pkt powyżej, Laureatowi Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Laureata Konkursu z powyższego tytułu.
3. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Zadań Konkursowych.
4. Laureat Konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na wielokrotne wykorzystywanie jego
wizerunku, utrwalonego w formie zdjęć, filmów, w Internecie w dowolnej postaci (w
szczególności: na stronach www, na banerach, w social mediach, w tym jako posty,
cover photo i inne kreacje na profilu Facebook i Instagram Fundatora), jak również w
folderach, broszurach oraz innych materiałach promocyjnych Fundatora wydawanych
w dowolnej formie.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Każdy członek Zespołu zobowiązany jest brać udział w Konkursie osobiście. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych postanowień członek Zespołu może zostać wykluczony, a jego Zgłoszenia Konkursowe nie będą brane pod uwagę, utraci też
prawo do ewentualnej nagrody.
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2. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw
majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi członek Zespołu,
który dokonał takiego Zgłoszenia Konkursowego, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
3. Naruszenie w związku z udziałem w Konkursie przepisów obowiązującego prawa, skutkuje wykluczeniem z udziału w Konkursie.
4. Członkowie Zespołu, wobec których stwierdzono, że ingerują w Stronę Konkursową
wykorzystywaną do realizacji Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i
zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy
decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy o Prawach autorskich i pokrewnych.
3. Organizatorowi przysługuje na każdym etapie trwania Konkursu prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego
zakończenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację
na Landing Page ze stosownym wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że w
przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez
Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. W przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników będą oni mieli prawo, bez
żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Konkursie.
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