
REGULAMIN KONKURSU 

„#Technologiapodkrecatempo”   

 1. Warunki ogólne  

1.1. Organizatorem Konkursu „#Technologiapodkrecatempo”  (dalej „Konkurs”) jest 121 PR – 

Justyna Dzieduszycka-Jędrach z siedzibą w Warszawie, przy ul. Francuskiej 52/15, nr ewidencji 

gospodarczej: 419247, („Organizator”) na zlecenie Media-Saturn Holding Polska z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 179, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000028919, o numerze NIP 6252025876, o kapitale zakładowym w wysokości 8.000.000,00 

złotych („Zleceniodawca”). Fundatorem nagród jest Organizator Konkursu.  

1.2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, 

prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa określa 

wyłącznie Regulamin, a wszelkie materiały mają jedynie charakter informacyjny.  

1.3. Treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu u Organizatora, tj. w Warszawie 

przy ul. Francuskiej 52/15 oraz na stronie http://www.technologicznie.pl. 

1.4. Konkurs obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.  

1.5. Wysłanie przez Uczestnika Pracy konkursowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez 

Uczestnika niniejszego Regulaminu.  

1.6. Zaakceptowanie  niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

opublikowanie  imienia i nazwiska lub nicka uczestnika, pod którym występuje w serwisie 

Twitter.com w razie nagrodzenia jego pracy. Uczestnik umieszcza pracę konkursową w serwisie 

Twitter z hashtagiem #technologiapodkrecatempo na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz  

ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw 

autorskich.  

  2.      Czas trwania Konkursu    

2.1. Konkurs trwa od dnia 04.03.2016 od godziny 10.00  do 06.03 do godz: 23.59.  

2.2. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 7.03 do godz. 12:00, na profilu 

twitter.com/technologicznie 

 

3.      Zasady uczestnictwa w Konkursie    

3.1. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na terytorium 

Polski, która posiada konto w serwisie facebook.com.  

 

3.2. Osoby niepełnoletnie, pod warunkiem, że ukończyły 13 lat, mogą brać udział  w Konkursie 

za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych osób 

niepełnoletnich uczestniczących w Konkursie powinna obejmować również zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na udzielenie licencji niewyłącznej do 

nagrodzonych prac. Osoby niepełnoletnie, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, 



powinny przesłać na adres Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, skan lub fotokopię 

„Zgody rodzica” sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. 

Udzielenie takiej zgody i przesłanie jej kopii Organizatorowi stanowi warunek udziału w 

Konkursie przez osoby, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu; prace nadesłane 

przez takie osoby bez wymaganej „Zgody rodzica” nie są brane pod uwagę przez jury 

konkursowe. Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania oryginału „Zgody rodzica” przed 

wydaniem nagrody uczestnikowi Konkursu oraz odmowy wydania Nagrody i wykluczenia z 

Konkursu uczestnika, który nie dostarczy zażądanego przez Organizatora oryginału „Zgody 

rodzica”. 

3.3. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, pracownicy Media-Saturn Holding Polska 

oraz osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem 

Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również inne osoby 

bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub 

podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem a także członkowie najbliższej 

rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

3.4. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.  

3.5. Uczestnik, wysyłając Pracę konkursową oświadcza jednocześnie,  że wyraża zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z 

przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, oraz wydaniem Nagrody, zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.). Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom.  

3.6. Uczestnik, biorąc udział w konkursie wyraża zgodę także na opublikowanie swojego imienia 

i nazwiska lub nicka na profilu twitter.com/technologicznie 

 4.      Zasady Konkursu  

 4.1. Osoba fizyczna spełniająca kryteria wskazane w pkt. 3.1. niniejszego Regulaminu staje się 

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) poprzez umieszczenie Pracy konkursowej w serwisie 

Twitter z hashtagiem #technologiapodkrecatempo   

4.2. Zadaniem Uczestnika jest odpowiedź na następujące pytanie: Zabierz ze sobą 500g 

technologii, która podkręca tempo. Co dokładnie zabierzesz ze sobą? Dwie najbardziej 

kreatywne odpowiedzi wygrywają i zdobywa pakiet startowy  na 11. PZU Półmaraton 

Warszawski. W odpowiedzi konkursowej musi być zawarty hashtag 

#technologiapodkrecatempo. 

4.4. Prace konkursowe zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, erotyczne, niecenzuralne, 

ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, 

naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych lub 

naruszające czyjeś prawa autorskie nie będą brane pod uwagę przez jury. 

4.5. Prace konkursowe będą oceniane przez jury w składzie 3 osób: przedstawicieli 

Organizatora i Fundatora Nagród na podstawie subiektywnej narady.  

4.6. Informację o wygranej Uczestnik otrzyma za pomocą wpisu z otagowaniem w serwisie 

Twitter.com, na profilu twitter.com/technologicznie 



4.7. Ocenie podlegają wyłącznie Prace konkursowe zamieszczone w terminie wskazanym w 

pkt. 2.1. niniejszego Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie. 

4.8. Wyniki narady jury wraz z nazwiskami Uczestników nagrodzonych prac konkursowych 

zostaną ogłoszone publicznie przez Organizatora na profilu twitter.com/technologicznie 

 

4.9. Uczestnikowi może być przyznana tylko jedna Nagroda za jedną Pracę konkursową. W 

razie zamieszczenia kilku prac spełniających kryteria Prac konkursowych wybór jednej 

podlegającej ocenie Pracy konkursowej należy do jury.  

 

4.10. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.  

4.11. Zgłoszenie do Konkursu odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika na 

rzecz Zleceniodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do prezentowania odpowiedzi na 

stronach internetowych oraz na blogu http://www.technologicznie.pl i profilu 

twitter.com/technologicznie.pl 

4.12. Z chwilą wydania nagrody Zleceniodawca nabywa, bez odrębnej odpłatności, autorskie 

prawa majątkowe do nagrodzonych odpowiedzi stanowiących utwór, w zakresie korzystania ze 

odpowiedzi bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:  i.   

wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; ii.   zwielokrotnianie utworu w 

inny sposób, nie prowadzące do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności wprowadzenie 

utworu do pamięci komputera; iii.  rozpowszechnianie egzemplarzy utworu, w szczególności 

poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; iv.  

rozpowszechnianie utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne 

wystawianie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, 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 również za pośrednictwem sieci Internet.  

 

 

 

5.      Nagrody    

5.1.  Dwóch Uczestników wskazanych przez Jury otrzymuje  pakiet uczestnika 11. PZU 

Półmaratonu Warszawskiego. 

 

5.2. Uczestnikowi uprawnionemu do Nagrody nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia 

swoich praw związanych z Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może 

zrzec się przyznanej mu Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent 

pieniężny ani inna Nagroda. Nagrody nie podlegają wymianie. W przypadku zrzeczenia się 

Nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.  

5.3. Uczestnik uprawniony do nagrody ma 24 godziny po ogłoszeniu wyników na założenie 

konta na http://pzupolmaratonwarszawski.com/. Uczestnik nie opłaca wpisowego, lecz podaje 

Organizatorowi na adres saturn@121pr.pl swoje imię i nazwisko oraz mail (dane założonego 

konta), dzięki czemu Uczestnik zostaje zwolniony z opłaty.  

http://www.technologicznie.pl/
http://pzupolmaratonwarszawski.com/
mailto:saturn@121pr.pl


 

5.4. Utrata prawa do Nagrody ma miejsce w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania 

Nagrody przez Uczestnika w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora w zawiadomieniu 

o wygranej.  

5.5.  Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Konkursu podlega 

opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 

2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator naliczy właściwy podatek na 

poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r., który zostanie przez Organizatora 

potrącony z dodatkowej nagrody gotówkowej i odprowadzony do właściwego urzędu 

skarbowego.  

6.      Inne Postanowienia   

6.1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, 

administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.twitter.com.  

6.2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z 

nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad 

Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z 

Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości wraz z uzasadnieniem na 

adres e-mail Uczestnika.  

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności 

organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom 

Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe 

wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego ponosi Organizator 

Konkursu.  

6.4. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik 

Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: saturn@121pr.pl  

6.5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. zm.)   

6.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu. 

Zmiany nie będą miały wpływu na przebieg konkursu, Organizator każdorazowo poinformuje 

uczestników o zaistniałych zmianach. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „#Technologiapodkrecatempo”  („Regulamin”) 

 

W związku z organizowanym konkursem „#Technologiapodkrecatempo” („Konkurs”) przez 121 

PR – Justyna Dzieduszycka-Jędrach z siedzibą w Warszawie, przy ul. Francuskiej 52/15, nr 

ewidencji gospodarczej: 419247, („Organizator”) na zlecenie Media-Saturn Holding Polska, 

zwanym dalej „Saturnem” wyrażam zgodę aby ………………………………………………………………….. 

będąca/y osobą niepełnoletnią, która skończyła 13 lat, którego jestem rodzicem/ opiekunem 

prawnym, wzięła udział w Konkursie w charakterze uczestnika („Uczestnik”). Jednocześnie 

mailto:saturn@121pr.pl


oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu „…” oraz akceptuję jego 

postanowienia. 

 

Zostałem poinformowany iż administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest 

121PR w Warszawie, ul. Francuska 52/15, 03-905 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane będą 

wyłącznie w celach związanych z Konkursem – przyznania i wydania nagrody, podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Uczestnicy mają prawo 

wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

W przypadku gdyby Uczestnik został laureatem Konkursu, wyrażam zgodę na udzielenie 

nieodpłatnej licencji niewyłącznej do przesłanej przez niego pracy konkursowej, do której 

potwierdzam iż posiada prawa autorskie. Licencja zostaje udzielona na polach eksploatacji 

wymienionych w Regulaminie.  

 

 

 

 

……………………………………………… 

Data i podpis opiekuna prawnego/ rodzica 

 

 


