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Regulamin Konkursu „Wygraj Kartę XFX RX480 8GB RS pod choinkę” 

§1 Informacje ogólne 

1. Niniejszy konkurs „Wygraj Kartę XFX RX480 8GB RS pod choinkę”  jest 

organizowany przez Jarosława Arczyńskiego, prowadzącego działalność 

gospodarczą pod nazwą: ITPC.NET.PL, 36-040 Boguchwała, ul. Kopernika 64, NIP: 

8881552435, zwanego dalej: „Organizatorem” 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu. 

Konkurs przeprowadzony jest na warunkach w Regulaminie określonych poprzez 

platformę konkursową zwaną dalej forum itpc.net.pl 

3. Przedmiotem Konkursu jest Praca Konkursowa: 

-Odpowiedź na pytanie – Dlaczego to właśnie Ty miałbyś/miałabyś  wygrać kartę 

graficzną XFX RX480 8GB RS? 

-Wstawienie zdjęcia wnętrza swojego komputera stacjonarnego w wątku 

konkursowym http://forum.itpc.net.pl/topic/36424-konkurs-wygraj-kart%C4%99-xfx-

rx480-8gb-pod-choink%C4%99/  i podanie jego konfiguracji pod zdjęciem. 

Zdjęcie należy umieścić na serwisie: imgur.com a następnie wkleić je do wątku na 

forum. 

4. Fundatorem  Nagrody jest firma exteremmem.com, natomiast płatnikiem podatku od 

nagród jest Organizator. 

5. Konkurs nie ma charakteru gry hazardowej, ponieważ wymaga od Uczestnika 

stworzenia zindywidualizowanego i twórczego dzieła, a wybór najlepszej Pracy 

będzie dokonywany przez jury, które starannie przeanalizuje wszystkie Prace. 

 

§2 Forma i sposób kontaktu z Uczestnikami 

 

Uczestnik Konkursu, uczestnicząc w nim, jest obowiązany komunikować się z 

Organizatorem, wysyłać Pracę Konkursową oraz dokonywać wszelkich innych czynności 

związanych z uczestnictwem w Konkursie wyłącznie poprzez Platformę. Zakazuje się 

dokonywania takich czynności przez Uczestnika poza Platformą. 

 

§3 Zasady przeprowadzania Konkursu 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca w każdym 

momencie przeprowadzania Konkursu, w tym wypłaty Nagrody, rezydentem 

podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu właściwych przepisów 

polskiego prawa podatkowego. 

2. Udziału w konkursie nie mogą wziąc moderatorzy i administracja forum itpc.net.pl 

3. Uczestnik akceptuje Regulamin najpóźniej w momencie zgłoszenia Pracy 

Konkursowej. 

4. Termin rozpoczęcia Konkursu: 09.12.2016 

5. Termin zakończenia Konkursu (tj. termin, do którego Uczestnicy mogą nadsyłać Prace 

Konkursowe): 18.12.2016. Prace nadsyłane po tym momencie nie będą przyjmowane. 

http://forum.itpc.net.pl/topic/36424-konkurs-wygraj-kart%C4%99-xfx-rx480-8gb-pod-choink%C4%99/
http://forum.itpc.net.pl/topic/36424-konkurs-wygraj-kart%C4%99-xfx-rx480-8gb-pod-choink%C4%99/
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Za moment nadesłania Pracy uważa się datę jej doręczenia do systemu 

teleinformatycznego Platformy. Termin zakończenia konkursu może zostać 

przedłużony przez Organizatora, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez 

Platformę. 

6. Wszelkie dane podane przez Uczestnika w Zgłoszeniu powinny być zgodne z prawdą i 

dotyczyć tego Uczestnika. Za skutki podania nieprawdziwych danych Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności (np. brak możliwości doręczenia Nagrody). 

7. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie i przygotowaniem Pracy 

Konkursowej ponosi Uczestnik. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu, jeśli narusza 

on Regulamin. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia Pracy Konkursowej (nie dopuszczenia 

jej do Konkursu), jeśli zachodzi którakolwiek z poniższych okoliczności: 

a. Praca Konkursowa zawiera treści obraźliwe, wulgarne, erotyczne lub 

pornograficzne lub inne naruszające prawo, zasady współżycia społecznego 

lub dobre obyczaje; 

b. Praca Konkursowa została nadesłana po terminie, o którym mowa w ust. 4; 

c. Praca Konkursowa nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie. 

d. Praca Konkursowa została przesłana w inny sposób niż poprzez Platformę. 

§4 Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator \(szczegółowe jego 

dane znajdują się w §1 Regulaminu). 

2. Uczestnik nadsyłając Pracę Konkursową oświadcza, że wyraża zgodę na 

przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestnika, które mu podaje, 

dla celów uczestnictw w Konkursie, jego przeprowadzenia, wypłaty Nagrody oraz dla 

celów promocyjnych i marketingowych.  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w 

Konkursie. W związku z tym żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne 

z rezygnacją uczestnictwa w Konkursie. 

4. Uczestnik Konkursu ma w każdym momencie dostęp do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. 

§5 Wyłonienie Zwycięzcy 

1. Spośród Uczestników, którzy nadesłali Prace Konkursowe spełniające wymagania 

Konkursu, Organizator wyłoni: Zwycięzcę. 

2. Organizator ma prawo do wyboru jednego lub więcej Zwycięzców. 

3. Decyzję o wyłonieniu Zwycięzcy/ów podejmuje jury, którego skład i tryb pracy ustala 

Organizator. Obrady jury są tajne. Jury kierować się będzie przy wyborze 

Zwycięzcy/ów poziomem Prac Konkursowych w szczególności następującymi 

kryteriami:  zgodnością Pracy z wymogami stawianymi Pracy Konkursowej, walorami 

estetycznymi, pomysłowością, indywidualnością i twórczością, innowacyjnym 

podejściem do tematu oraz jakością pracy. 
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4. Decyzja Organizatora o wyłonieniu Zwycięzcy/ów nie podlega zaskarżeniu i jest 

ostateczna. 

5. O wyborze Zwycięzcy/ów Organizator zawiadamia te osoby niezwłocznie po 

dokonaniu wyboru poprzez Platformę. Organizator zastrzega sobie prawo 

nieinformowania innych Uczestników o wynikach Konkursu. 

6. Wyniki ogłoszone zostaną na kanale Youtube BlackwhiteTV: 

https://www.youtube.com/user/blackwhite321  

§6 Nagrody w Konkursie 

1. Nagroda w Konkursie przysługuje Zwycięzcom Konkursu. 

2. Nagrodami w Konkursie są: 

a. Karta graficzna XFX RX480 8GB RS oraz 3 komplety wentylatorów Hard 

Swap Fans z podświetleniem LED. (Obydwie nagrody użyte były w testach 

na kanale Blackwhite TV. 

3. Wydanie Nagrody następuje w terminie: 30dni od zawiadomienia o wyborze (§5 ust. 

5). Organizator szczegółowo ustali z nagrodzonymi Uczestnikami szczegółowe 

warunki, termin i sposób przekazania Nagrody. 

4. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie ma możliwości realizacji Nagrody wobec 

Zwycięzcy lub osoba ta nie chce otrzymać Nagrody, Nagroda przepada i nie 

przechodzi na kolejnego Uczestnika Konkursu. 

§7 Prawa do Pracy Konkursowej 

1. Każdy Uczestnik nadsyłając Pracę Konkursową wyraża – bezwarunkowo i 

nieodwołalnie – zgodę na: 

a. Rozpowszechniane, upublicznianie, wyświetlanie, przetwarzanie w mediach 

elektronicznych, przechowywanie w pamięci komputerów, dysków, serwerów 

i innych podobnych, udostępnianie za pomocą wszelkich mediów, w tym 

Internetu przez Organizatora Pracy Konkursowej, w promocji jakichkolwiek 

organizowanych konkursów oraz Portalu. Organizator ma prawo także udzielić 

dalszej zgody innym podmiotom na korzystanie z Pracy Konkursowej na 

wskazanych wyżej polach eksploatacji; 

b. W przypadku gdy zostanie on wyłoniony jako Zwycięzca – opublikowanie 

jego danych osobowych oraz Pracy Konkursowej przez Organizatora w celu 

promocji lub reklamy konkursów oraz Portalu. 

2. Zwycięzca Konkursu przenosi na Organizatora bezwarunkowo i nieodwołalnie na 

zasadzie wyłączności, wszelkie prawa majątkowe i osobiste do zwycięskiej Pracy 

Konkursowej, w szczególności prawa do rozpowszechnienia, korzystania, 

rozporządzania, opublikowania Pracy, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, 

czasowych, ilościowych, bezzwrotnie i bez możliwości odwołania, na wszelkich 

polach eksploatacji. 

3. Przeniesienie praw, o których mowa w ustępie poprzedzającym jest skuteczne, 

chociażby Uczestnik odmówił odbioru Nagrody. 

4. Zakres przeniesienia praw obejmuje wykorzystywanie Pracy w całości lub w części, 

zarówno w postaci pierwotnej jak i zmodyfikowania. 

https://www.youtube.com/user/blackwhite321
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5. Organizator ma prawo udzielać dalszej zgody na wykorzystywanie Pracy, jak i 

przenieść prawa uzyskane na mocy niniejszych przepisów na osoby trzecie lub 

udzielić upoważnienia tym osobom do korzystania z Pracy. 

6. Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z Pracy należy wyłącznie do 

Organizatora. 

7. Tam, gdzie mowa jest o Pracy lub przeniesieniu praw do Pracy, zapisy te w równym 

stopniu dotyczą: 

a. Pracy jako całości, poszczególnych jej fragmentów, elementów, składników 

lub części; 

b. Każdej wersji Pracy lub jej części, fragmentu, składnika lub elementu, 

niezależnie od etapu prac, na którym powstał w postaci ukończonej lub 

nieukończonej; 

c. Opracowań Pracy; 

d. Obszaru całego świata, bez żadnych ograniczeń ilościowych, terytorialnych i 

czasowych, lub na rzecz osób trzecich. 

8. Uczestnik oświadcza, że: 

a. Jedynie po stronie Organizatora leży prawo do decydowania o publikacji 

Pracy. Uczestnik ma prawo publikacji Pracy wyłącznie we własnych 

materiałach promocyjnych; 

b. Organizator ma prawo do dokonywania wszelkich zmian mających istotne 

znaczenie dla integralności i całokształtu Pracy. 

9. Uczestnik ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie dane Organizatora, w 

szczególności nie wolno mu ich umieszczać w swoim portfolio ani rozpowszechniać 

w jakikolwiek inny sposób. 

§8 Zmiana Regulaminu, odwołanie Konkursu 

1. Organizator ma prawo odwołać Konkurs w każdym czasie, bez podania przyczyny. 

Wszelkie roszczenia w tym zakresie kierowane być powinny wyłącznie do 

Organizatora. 

2. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie, bez 

podania przyczyny i bez żadnych konsekwencji. 

3. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu Konkursu, o zamiarze takim 

zawiadamia Uczestników poprzez Platformę. Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 

dni od dnia wysłania zawiadomienia. Uczestnik w okresie 3 dni ma prawo 

zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie. Jeśli tego nie uczyni, uważa się, iż 

zaakceptował zmianę Regulaminu. 

§9 Postanowienia końcowe 

1. Konkurs podlega prawu właściwemu dla miejsca zamieszkania lub siedziby 

Organizatora. 

2. Dla wszelkich sporów wynikłych z uczestnictwa i przeprowadzenia Konkursu 

właściwy jest sąd powszechny, którego właściwość ustala się zgodnie z właściwymi 

przepisami. 


