
Regulamin konkursu "13. urodziny INSTALKI.pl" 

Słownik użytych w Regulaminie pojęć: 

Dane Konkursowe - dane podane przez Uczestnika w edytowalnych polach na stronach internetowych             

Serwisu oraz czas podania tych danych.  

Nagroda - urządzenie, oprogramowanie lub usługa. Nagroda jest każdorazowo podana na stronie internetowej             

Serwisu. 

Organizator - New Software S.C. z siedzibą w Zielonej Górze, adres: 65-076 Zielona Góra, ul. Reja 15/13,                 

numer statystyczny REGON 080091144, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 9241819798, występującego          

pod nazwą skróconą "NS". 

Regulamin - niniejszy dokument określający zasady udziału w Konkursie. Regulamin dostępny jest w siedzibie              

Organizatora, jak również na internetowej stronie Serwisu http://13lat.instalki.pl/. 

Serwis - strony internetowe znajdujące się w domenie instalki.pl związane z Konkursem oraz ich              

oprogramowanie. 

Uczestnik - każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała             

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która przystąpi do Konkursu i spełni warunki uczestnictwa określone w              

Regulaminie. 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski. 

2. W Konkursie Uczestnik może wygrać Nagrodę jeśli spełni wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, 

wypełni lub zaznaczy wszystkie wymagane pola na stronach internetowych Serwisu i odpowie 

prawidłowo na wskazane pytanie. 

3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 921 kc. 

4. Konkurs trwa od godziny 12:00:00 dnia 24 lutego 2017 roku i nie później niż do godziny 23:59:59 13 

marca 2017 roku czasu GMT +1:00. 

5. Wyłonienie Zwycięzców nastąpi do dnia 20 marca 2017 roku. 

 
§2 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z zasadami Konkursu i 

wyraża zgodę na związanie treścią niniejszego Regulaminu. 

2. Każdy z Uczestników może nieodpłatnie wziąć udział w Konkursie w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, warunkiem jest jednak posiadanie przez Uczestnika połączenia z siecią Internet oraz 

dysponowanie urządzeniem komputerowym z zainstalowaną przeglądarką internetową, których 

konfiguracja umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz obsługę aplikacji 

JavaScript. 

3. Każdy z Uczestników może brać udział w Konkursie jeden raz. 



4. Uczestnik jest zobowiązany osobiście wypełnić wszystkie edytowalne pola na stronach internetowych 

Serwisu zgodnie z prawdą, ręcznie wpisując odpowiednie litery i cyfry lub zaznaczając odpowiednie 

pola. 

5. Uczestnik nie może używać do wypełniania pól na stronach internetowych Serwisu jakichkolwiek 

urządzeń lub programów niebędących częścią Oprogramowania Konkursu i wprowadzających 

jakąkolwiek nieuprawnioną automatyzację wykonania Zadania Konkursowego ani modyfikować 

Oprogramowania Konkursu. 

6. O Nagrodę może ubiegać się jedynie Uczestnik, którego Dane Konkursowe zostały zarejestrowane. 

7. Rejestracja Danych Konkursowych Uczestnika odbywa się automatycznie po wypełnieniu przez niego 

wszystkich wymaganych pól na stronach internetowych Serwisu. 

8. Uczestnik zobowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z prawem i 

postanowieniami Regulaminu. 

 
§3 

Zadanie konkursowe i zasady przyznawania nagród 

1. Udział w Konkursie polega na udzieleniu przez Uczestnika najciekawszej i najbardziej kreatywnej 

odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Napisz bez jakiego programu nie wyobrażasz sobie codziennego 

korzystania z komputera. Odpowiedź uzasadnij”. 

2. Odpowiedź na pytanie konkursowe powinna być udzielona tylko i wyłącznie przy wykorzystaniu 

formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej.  

3. Oceny odpowiedzi na pytanie konkursowe dokonywać będzie trzyosobowe jury w składzie powołanym 

przez Organizatora. Pod uwagę nie będą brane odpowiedzi niezwiązane z tematyką Konkursu, 

odpowiedzi naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub normy społeczne i obyczajowe, 

jak również odpowiedzi, które mogą naruszać prawa lub dobra osób trzecich. 

4. Po zakończeniu okresu przesyłania zgłoszeń w Konkursie jury spośród zgłoszeń przesłanych w tych 

dniach dokona wyboru najciekawszych i najbardziej kreatywnych odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji technicznej sposobu wpisywania danych przez 

Uczestnika w odpowiednie pola lub zaznaczania odpowiednich pól na stronach internetowych Serwisu 

oraz weryfikacji tych danych pod kątem ich prawdziwości, rzetelności i prawidłowości. 

6. Jakiekolwiek naruszenie przez Uczestnika warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub 

Regulaminie Serwisu, może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących Uczestnikowi 

z tytułu udziału w Konkursie uprawnień, w szczególności utratę Nagrody oraz możliwości ponownego 

uczestnictwa w Konkursie. O zakresie i terminie cofnięcia uprawnień Uczestnika decyduje Organizator, 

o czym powiadomi Uczestnika. 

 
§4 

Nagrody i ich wydawanie 

1. Konieczną czynnością w Konkursie jest wybranie przez Uczestnika Nagrody, o którą chce się ubiegać, 

poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru. 

2. Nagroda może być przyznana jedynie Uczestnikowi, który podał zgodne z prawdą i pełne dane 

osobowe wymagane w polach na stronach internetowych Serwisu oraz wyraził zgody wymagane 

Regulaminem dotyczące przetwarzania jego danych osobowych. 

3. Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. 

4. Wizualizacje Nagród zamieszczone na stronach internetowych Serwisu mają charakter poglądowy. Ich 

wygląd może się różnić od ostatecznie przekazanych Zwycięzcy Konkursu. 



5. Nagrodami w Konkursie są: 

● Fotel Genesis Nitro 550 

● Klawiatura Cooler Master Masterkeys Pro L 

● Smartfon TP-Link Neffos C5 

● Router Wi-Fi D-Link EXO AC1750 

● Smartwatch Razer Nabu Watch 

● Słuchawki Razer ManO’War 7.1 

● Kamera TP-Link NC450 

● Router bezprzewodowy TP-Link Archer C120 

● Słuchawki Trust GXT 322C 

● Klawiatura Trust GXT 850 Metal 

● F-Secure Total security and privacy  

● Dwuzakresowy router EDIMAX BR-6208AC v2 

 

6. Podatek od nagrody opłaca zwycięzca. Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora nagrody po 

uprzednim wypełnieniu oświadczeń i przekazaniu Organizatorowi kwoty należnego podatku 

dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody, stosownie do wymogów ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. Wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w 

konkursach jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. 

7. O wygranej Uczestnik zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej zgodnie z informacjami 

przez niego podanymi w polach: imię, nazwisko, adres e-mail na stronach internetowych Serwisu. 

Uczestnik ubiegający się o Nagrodę ma obowiązek zapewnić możliwość odebrania przez niego 

informacji o wygranej w czasie 7 dni od zakończenia konkursu. 

8. Zwycięzca jest obowiązany do potwierdzenia danych umożliwiających doręczenie mu nagrody: imię i 

nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin 

od poinformowania go o wygranej. Potwierdzenie należy wysłać na adres poczty elektronicznej: 

konkurs@instalki.pl. 

9. W braku potwierdzenia danych we wskazanym powyżej terminie Zwycięzca traci prawo do otrzymania 

Nagrody, zaś Organizatorowi przysługuje prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi. 

10. Nagrody będą przekazywane za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej na adres wskazany 

przez Uczestnika wyłącznie na terytorium Polski. 

11. Koszty przesyłki Nagrody pokrywa Organizator. 

12. Wysłanie Nagrody nastąpi w terminie 20 dni od daty potwierdzenia danych przez Uczestnika. 

13. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu Konkursu, a w 

szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, 

naruszenie przepisów prawa, Regulaminu lub obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie 

powoduje utratę prawa Uczestnika do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań 

konkursowych. 

 
§5 

Odpowiedzialność Organizatora 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe świadczenie usług przedsiębiorstw świadczących 

usługi pocztowe, przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub administratorów sieci informatycznych i 

teleinformatycznych, z usług których korzysta Uczestnik, wadliwe działania łączy internetowych lub 



systemu informatycznego i teleinformatycznego Uczestnika, dostawców zewnętrznych aplikacji lub 

usług wykorzystanych w serwisie, które mogą uniemożliwić Uczestnikowi połączenie się z Serwisem, 

wzięcie udziału w Konkursie lub nawiązanie kontaktu z Organizatorem. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących 

po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania niepełnych lub nieprawdziwych danych, 

zmiany danych adresowych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany lub w 

przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub wadliwe doręczenie nagrody, w tym za 

brak doręczenia, nieprawidłowe doręczenie, przetrzymanie przesyłki, bądź też jej zniszczenie lub 

uszkodzenie. Odpowiedzialność Organizatora za wydanie nagrody kończy się w chwili jej przekazania 

Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych w funkcjonowaniu Portalu, w 

szczególności w związku z prowadzonymi pracami aktualizacyjnymi bądź modernizacyjnymi. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody z przyczyn leżących po 

stronie Uczestnika lub podmiotów wskazanych w ust. 1 powyżej. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania sił wyższych (np. klęski żywiołowej, zamachu 

terrorystycznego lub jego groźby) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków 

nałożonych na niego Regulaminem. 

 
§6 

Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje odnośnie przebiegu konkursu należy kierować pisemnie na następujący adres poczty 

elektronicznej: konkurs@instalki.pl. Reklamacje powinny być zgłaszane w terminie 3 dni od daty 

wzięcia przez Uczestnika udziału w Konkursie. Reklamacja musi zawierać imię i nazwisko, numer 

telefonu, adres poczty elektronicznej oraz dokładny opis przyczyn reklamacji. 

2. Reklamacje niespełniające wymogów wskazanych w ust. 1 nie będą rozpatrywane. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich złożenia, zaś odpowiedź wysłana 

zostanie na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika. 

 
§7 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników na zasadach przewidzianych Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) zwaną 

dalej „Ustawą”. 

3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia 

wysyłając swoją prośbę na adres poczty elektronicznej: konkurs@instalki.pl. 

4. Zakres danych osobowych Uczestnika przetwarzanych przez Organizatora zawiera jego imię i 

nazwisko, adres poczty elektronicznej, miasto zamieszkania oraz adres IP komputera, z którego 

Uczestnik brał udział w Konkursie. 

5. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych również w przyszłości w celach i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 

jednakże odmowa wyrażenia takiej zgody lub jej odwołanie powoduje niemożność wzięcia udziału w 

Konkursie lub wygrania Nagrody. 



6. Organizator informuje, iż dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione również w przyszłości 

podmiotom, które świadczyć będą usługę dostarczenia Nagrody Zwycięzcy oraz innym podmiotom 

współpracującym z Organizatorem na podstawie odpowiednich umów, w tym w celu potwierdzenia 

kompletności, aktualności i prawdziwości danych Uczestnika, w celu handlowym, marketingowym lub 

konkursowym, na co Uczestnik wyraża zgodę. 

7. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania. Zwycięzca 

wyraża zgodę na publikację jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania w informacjach o 

przyznaniu Nagrody zamieszczanych przez Organizatora. 

 
§9 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych Serwisu. Treść Regulaminu w postaci 

elektronicznej może być pozyskana przez Uczestnika ze stron internetowych Serwisu. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2017 roku i od tego dnia jest udostępniony na stronach 

internetowych Serwisu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian zarówno w treści Regulaminu, jak i Serwisu. 

O zmianach treści Regulaminu albo Serwisu, Organizator powiadomi poprzez ogłoszenie nowego 

tekstu Regulaminu w Serwisie z podaniem daty rozpoczęcia jego obowiązywania. 

4. Organizator może zakończyć albo zawieszenia Konkurs w dowolnym momencie albo na dowolny okres 

bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie Uczestników. O zakończeniu albo 

zawieszeniu działań konkursowych Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Serwisu. 

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, a sądem właściwym jest sąd siedziby Organizatora. 

Zielona Góra, dn. 24.02.2017 r. 

 


