Regulamin Konkursu Internetowego tworzenia krótkich form literackich
„Życzenia Świąteczne dla FIBRAIN ”
dalej w treści również „Regulamin Konkursu Internetowego”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu tworzenia krótkich form literackich (zwanego w dalszej
części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) i fundatorem nagrody jest FIBRAIN Sp.
z o.o. (dalej: Organizator) w Zaczerniu, Zaczernie 190F, 36-062 Zaczernie, NIP 813-0336-808, REGON 690216613, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000113958 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 124 440,00 zł, adres do
doręczeń: Rogoźnica 312, 36-060 Głogów Małopolski.
2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1, Ustawy o grach hazardowych
z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. z 2009r., nr 201, poz.1540 ze zm.) i nie podlega
regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej
Ustawy. Postanowienia regulaminu konkursowego interpretowane będą zgodnie z art.
919 i następne Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Konkurs jest
przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki
niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę
Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnicy).
3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
§ 2 Uczestnictwo w Konkursie
1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 2 poniżej, uczestnikami Konkursu
mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej oraz osoby małoletnie które ukończyły 13 rok życia, za zgodą
przedstawiciela ustawowego np. rodzica lub opiekuna, zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej, spełniające łącznie następujące warunki:
a) stworzą utwór w postaci krótkiej formy literackiej, wierszyka (zwany dalej:
Utworem) inspirowany działalnością Organizatora oraz okresem świątecznym Świąt
Bożego Narodzenia i udostępnią go Organizatorowi do wglądu na profilu Organizatora
w serwisie Facebook, przesyłając go poprzez użycie przycisku wiadomość,
b) akceptują niniejszy Regulamin Konkursu Internetowego,
c) zgadzają się na nieodpłatne przekazanie Organizatorowi majątkowych praw
autorskich do Utworu (wraz z prawami zależnymi),
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d) zgadzają się na przetwarzanie przez Organizatora przekazanych danych osobowych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w celu realizacji Konkursu.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także
prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i inne
podmioty.
4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi mieć dostęp do sieci Internet. W
Konkursie można wziąć udział za pośrednictwem profilu Organizatora w serwisie
Facebook.
§ 3 Zasady Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 19.12.2016 r. o godz. 9:00 i trwa do 31.12.2016 r. do
godz. 23:59. Prace przysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Przedmiotem Konkursu są rezultaty działań Uczestnika, tj. stworzenie Utworukrótkiej formy literackiej/ wierszyka, inspirowanego działalnością Organizatora oraz
okresem świątecznym Świąt Bożego Narodzenia i przesłanie go Organizatorowi do
wglądu, na profilu Organizatora w serwisie Facebook, przez użycie przycisku
wiadomość.
3. Wraz z nadsyłanymi pracami konkursowymi, Utworem, Uczestnicy obowiązani są :
a) podać następujące dane osobowe:
- imię i nazwisko
- adres e-mailowy
- adres do korespondencji
- numer telefonu
- zawód
b) udzielić Organizatorowi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, poprzez
złożenie oświadczenia o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych
osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze
zm).”
c) zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu Internetowego oraz złożyć
Organizatorowi oświadczenie o następującej treści:
„Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu Internetowego
„Życzenia Świąteczne dla FIBRAIN” oraz akceptuję jego treść.”
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4. Przesłanie Organizatorowi danych oraz oświadczeń opisanych ust 3 powyżej,
następuje poprzez użycie przycisku wiadomość na profilu Organizatora w serwisie
Facebook.
5. Link do Regulaminu Konkursu Internetowego umieszczony jest w treści ogłoszenia o
Konkursie na profilu Organizatora w serwisie Facebook. Regulamin dostępny jest
również w oryginale w siedzibie Organizatora oraz w formie elektronicznej na stronie
https://news.fibrain.pl/swiateczny-konkurs-z-fibrain,a529.html.
6. Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu jeden Utwór. Utwór będzie
autorskim dziełem Uczestnika.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Utworu bez podania przyczyny w
szczególności w przypadku wątpliwości dotyczących praw autorskich. Podczas
kwalifikacji z zasady odrzucane będą dzieła zawierające treści sprzeczne z dobrymi
obyczajami i obowiązującym prawem czy przedstawiające marki konkurencyjne wobec
Organizatora.
8. Przy wyborze Zwycięzcy Konkursu Komisja kierować się będzie: kreatywnością,
oryginalnością Utworu, pomysłowością Utworu, przy tworzeniu Utworu
wykorzystaniem produktów z portfolio światłowodowego Organizatora (ocena
subiektywna), Ocenie podlegać będzie całość Pracy, tj. zadań wykonanych przez
Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli
zgłoszenia konkursowe Uczestników, w ocenie Organizatora, będą niezgodne z
wymaganiami przedstawionymi w Regulaminie.

§ 4 Przeniesienie praw autorskich
1. Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa
majątkowe do Utworu powstałego w ramach niniejszego Konkursu oraz, że posiada
zgody od osób, których twarze widnieją w Utworze, na rozpowszechnianie ich
wizerunków.
2. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że wykonanie Utworu będącego przedmiotem
niniejszej umowy jest wolne od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.
3. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi z jakimikolwiek roszczeniami
przez osoby trzecie w związku z korzystaniem przez Organizatora z Utworu na
zasadach określonych w niniejszej Umowie, Uczestnik gwarantuje, iż zwolni
Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu i zaspokoi wszelkie
uzasadnione roszczenia osób trzecich, pokryje wszelkie koszty, wydatki i szkody z tym
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związane poniesione przez Organizatora, w tym koszty sądowe oraz koszty zastępstwa
procesowego.
4. Z chwilą zgłoszenia Utworu do Konkursu, Uczestnik nieodpłatnie przenosi na
Organizatora całość autorskich praw majątkowych do przekazanego Utworu i praw
pokrewnych związanych z przekazanym Utworem, wraz z wyłącznym prawem
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do przekazanego Utworu.
5. Wraz z majątkowymi prawami autorskim, na Organizatora przechodzi prawo do
dokonywania zmian i opracowań utworu, korzystania i rozporządzania opracowaniami,
wykorzystania Utworu w części (we fragmentach) lub całości oraz łączenia z innymi
Utworami i z Utworami innych autorów.
6. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o którym mowa w niniejszym
paragrafie obejmuje wszystkie znane pola eksploatacji, przewidziane w ustawie z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.
631 z późn. zm.), a w szczególności:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką
egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania Utworu do pamięci komputera;
- w zakresie obrotu oryginałem Utworu albo egzemplarzami, na których Utworu
utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo
egzemplarzy, tak w kraju jak i za granicą;
- w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w niniejszym
ustępie – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, a także publicznego
udostępniania ww. utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go w sieci
Internet;
7. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 i 2 nie jest ograniczone ani czasowo,
ani terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do wszystkich
innych terytoriów.
8. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał w stosunku do Organizatora
swych autorskich praw osobistych.
9. Uczestnik upoważnia Organizatora do wyłącznego wykonywania w jego imieniu
autorskich praw osobistych.
10. Organizator ma prawo do korzystania z dowolnych fragmentów przekazanego
Utworu i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji określonych w umowie.
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11. Organizatorowi przysługuje prawo przeniesienia na osoby trzecie praw i
obowiązków wynikających z Umowy oraz udzielania licencji w dowolnym zakresie.

§ 5 Nagrody w Konkursie
1. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru Komisji Konkursowej. Komisja
składająca się z 3 pracowników Organizatora, oceni przejawy aktywności twórczej
Uczestników, wybierze najlepszy Utwór i nagrodzi ich autora, zwanego dalej
Zwycięzcą, następującą nagrodą:
 Koszulka, piłka z podpisami siatkarzy Asseco Resovia Rzeszów, 2 x bilety
wstępu na mecz siatkarzy Asseco Resovia Rzeszów, miejsca w loży VIP.
2. Ogłoszenie dotyczące Zwycięzcy, jego imię i nazwisko, zostanie podane do
publicznej wiadomości na profilu Organizatora w serwisie Facebook w terminie 14 dni
od dnia zakończenia Konkursu tj. do dnia 31.12.2016 roku do godziny 23:59.
3. Podatek dochodowy od nagród rzeczowych, jeśli dotyczy, pokrywa w całości
Organizator Konkursu.
4. Najpóźniej w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu,
Zwycięzca skontaktuje się z Organizatorem (za pomocą serwisu Facebook), ustalali
sposób przekazania nagrody i potwierdzi obowiązek rozliczenia podatku. W tym
samym czasie, Zwycięzca obowiązany jest podać niezbędne dane konieczne do
rozliczenia podatku dochodowego, jeśli przyznanie nagrody będzie wiązać się z jego
rozliczeniem.
5. W przypadku braku kontaktu oraz nie dostarczenia informacji koniecznych do
rozliczenia podatku w terminie 7 dni od ogłoszenia Zwycięzcy, nagroda Zwycięzcy
przepada na rzecz Organizatora.
6. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę lub ekwiwalent. Nagroda nieodebrana
ulega przepadkowi.
7. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
8. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody
ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Wyłączną
odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady nagród ponosi ich producent.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych
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1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze
zm.).
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, jest Organizator.
Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu, w
tym przekazanie nagrody.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do danych
osobowych oraz ich poprawiania.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w
połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet,
nieprawidłowości w działaniu Serwisu Facebook, za przypadki udziału w Konkursie
osób nieuprawnionych oraz działań mających na celu zakłócenie poprawnego
funkcjonowania Serwisu.
2. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez
niego
Regulaminu. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają
zaskarżeniu.
3. Wszelka odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wartości nagród.
4. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym
Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, w ciągu 7 (słownie:
siedmiu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, którego reklamacja dotyczy.
Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres:
FIBRAIN Sp. z o.o. , Rogoźnica 312, 36-060 Głogów Małopolski z dopiskiem "
Życzenia Świąteczne dla FIBRAIN”. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 20
(słownie: dwudziestu) dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej
rozstrzygnięciu.
5. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer
telefonu i adres email, czytelny podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód
reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego
terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie
poinformowany pocztą elektroniczną. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest
ostateczne, Uczestnikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Organizatora.
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6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.
7. Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin Konkursu
Internetowego, wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie
informacyjny.
8. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację
imienia i nazwiska Zwycięzcy Konkursu, na profilu Organizatora w serwisie Facebook.
Zwycięzcom nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tego tytułu.
9. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych
w Regulaminie Konkursu Internetowego zasad, jak również potwierdza, że spełnia
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
10. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora na adres:
m.rzeszutek@fibrain.pl
11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji
postanowień Regulaminu Konkursu Internetowego, o czym poinformuje Uczestników
na swoim profilu w serwisie Facebook. Organizator zastrzega sobie prawo do
odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
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