REGULAMIN KONKURSU
“Kolor Niech Żyje - wygraj tablet Samsung Galaxy Tab S 8.4”
Postanowienia ogólne
1. Konkurs, prowadzony jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej
„Regulamin”) pod nazwą „Kolor Niech Żyje  wygraj tablet Samsung Galaxy Tab S 8.4” (dalej
„Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest PRoBIZ Przemysław Pająk, Spider’s Web, ul. Góralska 13,
41208 Sosnowiec (dalej „Organizator”).
3. Konkurs odbywa się w okresie od dnia 17.07.2014 do 20.07.2014 r.). Powyższy okres nie
obejmuje ewentualnych postępowań reklamacyjnych. Może ulec zmianie o czym
poinformuje organizator pisemnie na portalu, oraz w regulaminie.
4. Konkurs ogłaszany jest w portalu internetowym, zamieszczonym pod adresem:
http://www.spidersweb.pl/ (dalej „Portal”).
5. Konkurs odbywa się w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu oraz przepisy prawa
polskiego.
6. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu sprawuje komisja składająca się z
osób wybranych przez Organizatora (dalej „Komisja”).
Uczestnicy
7. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne wyłącznie pełnoletnie, mające pełną
zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób, o których mowa w pkt. 8 i 9
niniejszego Regulaminu.
8. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele, współpracownicy
i członkowie organów Organizatora oraz Koordynatora, jak również podmiotów z nimi
powiązanych, a także innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu
Konkursu. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów
je zatrudniających bez względu na podstawę prawną (umowa o pracę, umowa
cywilnoprawna).
9. Uczestnikami Konkursu nie mogą być także członkowie rodzin osób wymienionych w pkt
8 niniejszego Regulaminu. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych,

rodzeństwo, małżonków oraz wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków.
10. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Portalu
http://spidersweb.pl/regulaminkonkurssamsung.pdf oraz w siedzibie Organizatora. Przed
wzięciem udziału w Konkursie, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie
udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że
zapoznał się z Regulaminem oraz jego akceptacją.
11. Osoby spełniające warunki udziału w Konkursie, które dokonają prawidłowej rejestracji w
Konkursie (dalej „Rejestracja”) zgodnie z Regulaminem zwane są w dalszej części
Regulaminu "Uczestnikami", a każdy z osobna "Uczestnikiem".
Zgłoszenie do Konkursu
12. Osoby chętne do wzięcia udziału w Konkursie powinny zamieścić w wybranym przez siebie
serwisie społecznościowym (Facebook, Twitter, Google+, Instagram lub Vine) pracę związaną
w dowolny sposób z hasłem “Kolor Niech Żyje”  może to być zdjęcie, film, animacja,
rymowanka, wiersz, tweet lub inna praca artystyczna.
13. Praca umieszczona w mediach społecznościowych musi być opatrzona tagiem
#KolorNiechZyje i dostępna publicznie. Konto autora lub/i post z pracą musi być dostępny dla
wszystkich oglądających, a nie np. “tylko dla znajomych”.
14. Link do pracy konkursowej należy umieścić w komentarzu pod wpisem zapowiadającym
konkurs na łamach Spider’s Web. Wypełniając formularz dodawania komentarzy, należy dodać
poprawny adres email  w ten sposób będziemy kontaktować się ze zwycięzcąi.
15. Konkurs potrwa od dnia 17.07.2014 do 20.07.2014 r. Konkurs rozpocznie się w dniu
17.07.2014 r. (tj. czwartek) z momentem publikacji wpisu na łamach Spider’s Web, który go
zapowie. Konkurs potrwa do 20.07.2014 (tj. niedziela) do godziny 18:00.
16. Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do publikacji treści zawierających
zapisy sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, zawierające wulgaryzmy,
nawołujące do przemocy, nietolerancji, naruszenia prawa, szkodzące dobrom osobistym
innych osób oraz zagrażających lub mogących zagrozić interesom lub dobremu imieniu
lub renomie produktów Organizatora. Zgłoszenia zawierające treści opisane powyżej nie
wezmą udziału w rywalizacji konkursowej.
17. Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie oceny przez Komisję pracy konkursowej. Ocena
pracy przez Komisję przyjmie charakter swobodnej oceny nadesłanych materiałów. Komisja
w pierwszej kolejności uwzględni: oryginalność, pomysłowość oraz charakter artystyczny
zaprezentowanych prac Uczestników.

Nagrody
18. W Konkursie przewidziano następujące Nagrodę:
 za zajęcie pierwszego miejsca, dla osoby której nagranie Komisja oceni najwyżej
– jedna nagroda w postaci przeniesienia własności tabletu Samsung Galaxy Tab S 8.4
19. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w
tym Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość otrzymania Nagrody przez
Uczestników tj. Półfinalistów i Finalistów lub jej zrealizowania/skorzystania z niej
z przyczyn od niego niezależnych, w tym w szczególności Organizator ani Koordynator
nie odpowiadają za:
a. niewłaściwe wypełnienie warunków określonych w Regulaminie przez Uczestnika;
b. niepodanie lub podanie błędnych Danych, w szczególności dotyczących miejsca
odbioru korespondencji, ani za zmianę tych Danych przed odbiorem Nagrody i
związane z tym trudności lub niemożliwość kontaktu lub identyfikacji Finalistów i
Półfinalistów.
21. Zwycięzca nie może żądać wypłacenia mu równowartości Nagrody w postaci ekwiwalentu
pieniężnego, jak również nie przysługuje mu prawo do wymiany Nagrody na inną.
Nagrody, które nie zostały przyznane zgodnie z Regulaminem pozostają własnością
Organizatora.
Ogłoszenie wyników Konkursu i wydanie Nagród
22. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie http://spidersweb.pl po 20 lipca,
maksymalnie do 23 lipca 2014 r.
23. Uczestnicy zgadzają się na publikację ich danych osobowych: imienia i pierwszej litery
nazwiska, jak również na publikację pracy konkursowej.
24. Nagrody zostaną przekazane Finalistom drogą pocztową, osobiście lub przesyłką
kurierską (według wyboru Organizatora), pod adresem podanym w ramach zgłoszenia
rejestracyjnego, do dnia 15.08.2014 roku (data wysyłki Nagród).
W razie wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Uczestnika danych, Zwycięzca pod
rygorem utraty prawa do Nagrody ma obowiązek współpracować z Organizatorem lub
Koordynatorem, w celu jej otrzymania, w tym poda aktualne dane niezbędne dla jej
dostarczenia.
Dane osobowe

25. Administratorem Danych jest PRoBIZ Przemysław Pająk, Spider’s Web, ul. Góralska 13,
41208 Sosnowiec.
26. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym m.in. w celu
kontaktowania się z Uczestnikiem, opublikowania danych Finalistów.
27. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, jak
również żądania zaprzestania ich przetwarzania. Ponadto Uczestnik jest zobowiązany do
informowania Organizatora o zmianach danych.
28. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Uczestnika lub
niewyrażenie przez niego zgody na ich przetworzenie w celu niezbędnym dla
przeprowadzenia Konkursu uniemożliwia jego uczestnictwo w Konkursie.
29 Dane są szczególnie chronione, w tym przy zastosowaniu środków zgodnych
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami przy wykorzystaniu nowoczesnych
zabezpieczeń technicznych, m. in. serwer, na którym znajduje się oprogramowanie
umieszczony jest w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego
przeznaczonym pomieszczeniu.
Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem oprogramowania
uniemożliwiającym dostęp do nich osobom postronnym.
Prawa do Wypowiedzi
30. Poprzez fakt zgłoszenia do Konkursu Uczestnik gwarantuje, że przysługują mu wszelkie
prawa własności intelektualnej do opisu oraz nagrania przekazywanych przez niego w
ramach zadań konkursowych, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak
również, że wypowiedzi i nagrania przekazane w ramach Konkursu są przejawem
oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie były dotychczas nigdzie publikowane, jak
również nie są obciążone prawami osób trzecich i nie naruszają praw osób trzecich.
Wypowiedzi oraz nagrania nie mogą zawierać treści naruszających prawo lub dobre
obyczaje, w szczególności naruszać prawa osób trzecich, nawoływać do przemocy,
nietolerancji, zawierać wulgaryzmów, zawierać treści reklamowych podmiotów trzecich.
31. Organizator nabywa prawo do korzystania z wypowiedzi i nagrań na zasadzie
niewyłącznej bezpłatnej licencji, z chwilą dokonania Zgłoszenia do Konkursu, na polach
eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez
ograniczenia: czasu, terytorium, nakładu, liczby emisji oraz zastrzega sobie prawo do
wykorzystania wypowiedzi dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, na potrzeby
prowadzenia Konkursu. Organizator nabywa prawo do wykorzystnia pracy konkursowej na
łamach serwisy Spider's Web, podległych mu witryn i należących do grupy Spider’s Web profili

w serwisach spolecznościowych oraz na stronach internetowych i profilach społecznościowych
marki Samsung Polska.
32. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie wypowiedzi ani
nagrań. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora i podmioty z nim
współpracujące wypowiedzi i nagrań w ww. zakresie, w tym również do celówwewnętrznych,
archiwalnych oraz szkoleniowych i zgadza się na publikację wypowiedzi i
nagrań podpisanych imieniem Uczestnika oraz ewentualnie (wg wyboru Organizatora –
miastem, w którym adres podał Uczestnik) lub bez wskazania autorstwa Uczestnika, jak
również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów wypowiedzi i nagrań oraz
korzystania z tak zmienionych wypowiedzi i nagrańw zakresie wskazanym powyżej.
Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe bez ograniczeń czasu i terytorium, na
polach eksploatacji i w zakresie wskazanych w niniejszym punkcie powyżej do
wypowiedzi i nagrań zgłoszonych przez Uczestników Konkursu na zasadzie art. 921 § 3
k.c.
33. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora,
podmioty z nim współpracujące lub osoby trzecie, spowodowane opublikowaniem
wypowiedzi i nagrań zawierających wady prawne. Postanowienia niniejsze nie wyłączają
odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich, określonej przepisami
kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uczestnik
ponosi wobec Organizatora pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy utwór
Uczestnika lub jego zgłoszenie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje.
Reklamacje
34. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu winny być zgłaszane
wyłącznie i pod rygorem nieważności w formie pisemnej i przesłane listem poleconym na
adres Organizatora wskazany w pkt 2 Regulaminu.
35. Reklamacja powinna również zawierać: imię, nazwisko Uczestnika, adres
korespondencyjny oraz email, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich
dokładny opis.
36. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed
rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację
o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
37. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na
reklamację zostanie wysłana, według wyboru Organizatora w formie pisemnej na adres
korespondencyjny lub pocztą elektroniczną na adres email podany w ramach reklamacji.

38. Spory odnoszące się i wynikające ze sposobu przeprowadzenia Konkursu będą
rozpatrywane przez właściwy dla Organizatora. Wystąpienie przez Uczestnika na drogę
sądową nie jest zależne od złożenia przez niego reklamacji.
Strona konkursowa
39. Strona konkursowa znajduje się pod adresem
www.spidersweb.pl/2013/12/konkurssamsung.html i jest udostępniana Uczestnikom w
celu umożliwienia dokonania Rejestracji w Konkursie. Organizator nie świadczy
Uczestnikom za pośrednictwem Strony konkursowej usług drogą elektroniczną w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
40. Korzystanie z Strony konkursowej możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia
pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego
oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer 8 i nowsze,
Firefox 14 i nowsze, z włączoną obsługę języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką
Adobe Flash 10.0 i nowsze bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów
Flash,akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty email). Strona wykorzystuje cookies.
Użytkownik może zablokować stosowanie cookies za pośrednictwem zmiany ustawień
przeglądarki internetowej, z której korzysta. Więcej informacji dot. zasad prywatności,
zasad korzystania z plików cookies znajduje się na Stronie konkursowej.
Postanowienia końcowe
41. Opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się w materiałach promocyjnych
i reklamowych, w tym na Stronie konkursowej.
42. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w
zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa i wyłącznie z uzasadnionych
powodów. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników Konkursu. Zmiany
zostaną opublikowane na Stronie konkursowej (Portalu).
43. Zabronione jest dokonywanie przez Uczestnika/Zwycięzcę, w ramach uczestnictwa w
Konkursie, jakichkolwiek naruszeń prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych
obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień
Regulaminu.
44. Naruszenie przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Konkursie postanowień
Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o utracie przez tego Uczestnika
prawa do Nagrody lub wykluczenia Uczestnika z Konkursu czy też pozbawienie go
statusu Finalisty lub Półfinalisty. W takim przypadku Komisja konkursowa może w miejsce
tego Zwycięzcy wybrać innego Finalistę lub Półfinalistę, na podstawie kryteriów zawartych
w Regulaminie.

Organizator

