
Regulamin konkursu 
„Social media za rok. Wygraj zaproszenie na Internet Poland” 

 
 

§ 1 
Organizacja 
1. Organizatorem Konkursu jest Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska z 
siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 34 lok. 43, NIP: 521-34-18-625, zwana dalej Organizatorem.  
 
2. Konkurs ani żaden ze składników Konkursu nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 
listopada 2009 roku o grach hazardowych. 
3. Konkurs trwa i rozgrywany jest od dnia 28 października 2011 do dnia 3 listopada 2011. 
 

§ 2 
Definicje 
Uczestnik konkursu – osoba spełniająca warunki określone w § 3 niniejszego regulaminu. 
 

§ 3 
Zasady uczestnictwa w konkursie oraz nagrody 
1. Konkurs skierowany jest dla wszystkich osób, które zarejestrują się na stronie 
www.internetpoland.pl korzystając z formularza dostępnego pod adresem 
https://internetpoland.pl/Default.aspx?widok=26&id=222.  
2. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych oraz spełnia określone niniejszym Regulaminem warunki. 
Uczestnicy Konkursu, którzy w dniu przystąpienia do Konkursu nie ukończyli 18 – tego roku 
życia, muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na akceptację wszystkich warunków 
niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie osoby niepełnoletniej  odbywa się przy 
pełnej odpowiedzialności opiekunów prawnych. 
3. Każdy Uczestnik konkursu przed przystąpieniem do niego zobowiązany jest do zapoznania się 
z warunkami użytkowania zawartymi w Regulaminie. Przystąpienie przez Użytkownika do 
konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego Regulaminu. 
4. W konkursie wziąć udziału nie mogą w celu wygrania nagrody pracownicy i współpracownicy 
Organizatora, a także osoby będące ich: małżonkami, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, 
powinowatymi w linii prostej, jak również osoby pozostające z tymi pracownikami i 
współpracownikami we wspólnym pożyciu albo są związani z nimi węzłem przysposobienia lub 
kurateli. 
5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 28.10.2011 r. i trwa do 03.11.2011r. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania konkursu w dowolnym, wybranym przez 
siebie momencie z przyczyn niezależnych od organizatora. 
7. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić poniższe warunki: 
a) zarejestrować się na stronie https://internetpoland.pl/Default.aspx?widok=26&id=222.  
b) przesłać swoją propozycję zmian, jakie zajdą w internecie oraz mediach społecznościowych w 
ciągu najbliższych 12 miesięcy.  Propozycja musi zostać wysłana na adres 
konkurs@socialpress.pl.  
c) adres e-mail, z którego zostanie wysłane zadanie konkursowe, musi być analogiczny, jak ten 
użyty podczas rejestracji na stronie https://internetpoland.pl/Default.aspx?widok=26&id=222.  
d) zgodzić się na stawiane przez nią warunki dostępu. 
8. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 
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Zadanie konkursu polega na wymyśleniu i opisaniu zmian jakie przejdzie internet oraz działające 
w jego obrębie media społecznościowe w ciągu najbliższych 12 miesięcy (w okresie XI 2011 – XI 
2012).  
Treści porad muszą być osobistymi przemyśleniami uczestnika konkursu. Nie mogą naruszać 
praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich. 
Spośród zgłoszonych porad Jury konkursu wybierze jedno zgłoszenie, któremu przyznaje 
nagrodę.  Kryterium wyłonienia Zwycięzców będzie subiektywna ocena zgłoszeń dokonana przez 
Jury, ze szczególnym uwzględnieniem kreatywności i oryginalności nadesłanych prac, jak również 
ich zawartości merytorycznej i możliwości zastosowań w praktyce 
9. Jury spośród wszystkich nadesłanych propozycji wybiera jedno zgłoszenie, któremu przyznaje 
nagrodę – zaproszenie na konferencję Internet Poland, która odbędzie się w Warszawie w dniach 
8-9 listopada 2011.  Bilet upoważnia do odwiedzenia targowej części imprezy dowolnym dniu jej trwania 
(8 bądź 9 listopada). Nie upoważnia do wstępu na Forum IAB ani na galę Mixx Awards. 
10. Informacje o liście zwycięzców będą ogłoszone na stronie www.socialpress.pl.  
11. Sposób odbioru nagrody zostanie ustalony przez ze zwycięzcą przez Organizatora.   
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród podanych w ust. 9 niniejszego paragrafu 
powyżej, na inne o zbliżonej wartości. 
13. Nagroda przyznana Użytkownikom przez Organizatora nie podlegają wymianie na gotówkę. 
14. Decyzje Organizatora są ostateczne i wiążące dla Użytkowników. 
 

§ 4 
Odbiór nagród 
1. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy w czasie i w sposób ustalony wraz z Organizatorem.  
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn od 
niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy konkursu. 
3. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z 
błędnego podania przez Użytkownika adresu lub innych danych, koniecznych do przekazania 
Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub adresu 
do korespondencji, podanego przez Użytkownika, jak również za zmianę innych danych, 
uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Użytkownikowi nagrody. 
 

§ 5 
Reklamacje 
1. Reklamacje, w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 
dni od dnia publikacji informacji dotyczących wyboru zwycięzcy. Reklamacje należy zgłaszać w 
formie pisemnej listem poleconym, z dopiskiem „Social media za rok. Wygraj zaproszenie na 
Internet Poland”, na adres Organizatora. Za dzień zgłoszenia uważa się datę wysłania przez 
Reklamującego listu poleconego zawierającego zgłoszenie reklamacyjne, zgodnie z datą stempla 
pocztowego. 
2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na 
podany wyżej adres. 
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie 
podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem. 
4. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi 
zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego § 5. 
5. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem 
poleconym, wysłanym na adres Reklamującego. Za dzień rozpatrzenia reklamacji uważa się datę 
wysłania przez Organizatora listu poleconego zawierającego odpowiedź, zgodnie z datą stempla 
pocztowego. 
6. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. 
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§ 6 
Postanowienia końcowe 
1. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
Uczestnika przez Organizatora, tj. jest Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska z 
siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 
Dz. U. Nr 133, poz. 883. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez 
podania ważnych przyczyn, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników 
konkursu „Social media za rok. Wygraj zaproszenie na Internet Poland”. 
3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z 
uczestnictwa w konkursie „Social media za rok. Wygraj zaproszenie na Internet Poland” będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 


