
 
 

REGULAMIN KONKURSU 

Konkurs na najciekawsze wykorzystanie obudowy marki Kradex w amatorskim projekcie urządzenia 

elektronicznego. 

(dalej: „Regulamin”) 

1. WARUNKI OGÓLNE 

1.1. Organizatorem Konkursu jest firma Kradex II Robert Radzikowski, z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Naddnieprzańskiej 32 („Organizator"). 

1.2. Fundatorem nagród jest Organizator oraz firma F.H.U.P. "LIS POL", ul. Rzemieślnicza 2, 32-

400 Myślenice. 

1.3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz w 

bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. 

1.4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.5. Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym 

Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. 

1.6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego. 

1.7. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w 

siedzibie oraz na stronie www Organizatora (www.kradex.com.pl).  

1.8. Organizator przeprowadza Konkurs za pośrednictwem profilu firmy Kradex w serwisie 

Facebook.com (zwanym dalej „Serwisem”) znajdującej się pod adresem 

www.facebook.com/czasnaobudowe (zwanym dalej „Profilem”) oraz poczty elektronicznej. 

 

2. CZAS TRWANIA KONKURSU 

2.1. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia na Profilu Organizatora i innych mediach aż do 

28.02.2017 roku. Jest on podzielony na 2 etapy: od 15.12.2016 do 31.01.2017 Organizator 

zbiera zgłoszenia do konkursu, a od 01.02.2017 do 28.02.2017 trwać będzie głosowanie 

wśród użytkowników serwisu Facebook na Profilu Organizatora. Wręczenie nagród odbędzie 

się w umówionym z Laureatami terminie w czasie trwania targów Automaticon 2017. 

2.2. Do fazy głosowania awansują 4 najciekawsze zgłoszenia. Decyzję o wyborze zgłoszeń do fazy 

głosowania podejmuje Organizator. 

3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

3.1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i osoby działające na zlecenie 

Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo. 

 

4. ZGŁOSZENIA KONKURSOWE 

4.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja Regulaminu. 

4.2. Zadaniem Uczestnika jest zaprezentowanie ciekawy sposób swojego urządzenia 

elektronicznego wykorzystującego obudowę marki Kradex. Forma prezentacji jest dowolna, 

pod warunkiem umożliwienia jej umieszczenia na Profilu Organizatora. 

4.3. Zgłaszany projekt musi być własnym pomysłem Zgłaszającego, nie może być wcześniej 

produkowany na masową skalę, musi zawierać dowolną obudowę marki Kradex serii Z. 



 
 

 

4.4. Zgłoszenia konkursowe w Zadaniu Konkursowym muszą spełniać następujące kryteria 

merytoryczne: 

4.4.1. Zgłoszenie nie może zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, dyskryminujących 

mniejszości religijne, etniczne. 

4.4.2. Zgłoszenie nie może pokazywać czy sugerować jakichkolwiek związków z przemocą. 

4.4.3. Zgłoszenie nie może zawierać wulgaryzmów ani słów powszechnie uznanych za 

obraźliwe w treści opisu. 

4.5. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu 

nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłaszanego projektu i że ponosi 

on odpowiedzialność za wszelkie ewentualne naruszenia praw osób trzecich z tego tytułu. 

4.6. Uczestnik wysyłający Zgłoszenie konkursowe wyraża zgodę na prezentację projektu na 

Profilu Organizatora i stoisku targowym w czasie tragów Automaticon 2017. 

4.7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Zgłoszenia, w którym znajdują się 

wulgaryzmy lub sformułowania obrażające inne osoby. 

4.8. Zgłoszenie do Konkursu jest całkowicie dobrowolne. 

 

5. NAGRODY 

5.1. W konkursie nagrodzone będą 3 osoby, które w głosowaniu użytkowników Serwisu zajmą 

odpowiednio 1., 2. i 3. miejsce.  

5.2. Nagrodami rzeczowymi za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca będzie voucher na zakupy w sklepie 

Fundatora o wartości odpowiednio 500, 300 i 200 zł brutto. 

5.3. Oprócz nagród rzeczowych Laureaci uzyskują prawo prezentacji swojego projektu na stoisku 

targowym Organizatora w czasie targów Automaticon 2017. 

5.4. Laureat zachowuje wszystkie prawa autorskie do prezentowanego projektu i będzie on 

opatrzony informacją o autorze projektu i prawach własności. 

5.5. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrodę innego 

rodzaju. 

5.6. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody. 

5.7. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 

5.8. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, nagrody nie przekraczające kwoty 760 zł 

zwolnione są z opodatkowania. 

 

6. ZASADY UCZESTNICTWA 

6.1. Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego samodzielnie, we własnym imieniu. Osoby 

niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie. 

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w 

skrajnych przypadkach do całkowitego blokowania uczestnictwa w Konkursie tych 

Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności: 

a) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą 

swym zachowaniem w interesy osób trzecich, 



 
 

b) prowadzą działania co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one 

prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu, 

c) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego 

wizerunek, 

d) używają skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po Profilu. 

 

7. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRODY 

7.1. O rozstrzygnięciu Konkursu decyduje w pierwszej fazie decyzja Organizatora o 

zakwalifikowaniu Zgłoszenia do fazy głosowania, a w fazie głosowania liczba uzyskanych 

głosów wśród użytkowników Serwisu. 

7.2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Profilu nie później niż w ciągu 6 dni roboczych po 

zakończeniu Konkursu. 

7.3. Laureat zostaje powiadomiony o wygranej drogą wiadomości prywatnej w Serwisie. 

7.4. Laureat nie nabywa lub traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek 

punktu niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po 

doręczeniu Nagrody, Laureat jest zobowiązany do jej zwrotu lub zwrotu wartości nagrody 

7.5. Warunkiem nabycia prawa do Nagrody, jest wysłanie przez Laureata odpowiedzi na 

wiadomość prywatną, w której został poinformowany o zwycięstwie nie później niż 5 dni po 

ogłoszeniu wyników. W wiadomości należy zawrzeć dane Laureata: imię, nazwisko, nr 

telefonu oraz adres korespondencji. 

7.6. W przypadku niewysłania przez Laureata w określonym czasie danych koniecznych do 

wysyłki nagrody, nagroda przepada na rzecz Organizatora. 

7.7. Laureat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu zrealizowania 

wysyłki nagrody. 

 

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

8.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby 

Organizatora w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia Konkursu (decyduje data doręczenia 

reklamacji na powyższy adres). Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie 

wywołuje skutków prawnych, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń 

na drodze sądowej. 

8.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 

8.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak 

również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika. 

8.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem 

poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia 

reklamacji. 

 

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

9.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe 

będą przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie związanym z Konkursem, tj. w celach 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydania Nagrody, 



 
 

sprawozdawczością podatkową i księgową. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do 

danych i ich poprawiania, oraz żądania usunięcia tych danych. Administrator danych 

informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród, oraz 

rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

9.2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez 

administratora danych w związku z organizowanym Konkursem. 

9.3. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o 

ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.). 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

10.1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani 

powiązany z podmiotami będącymi właścicielami lub podmiotami zarządzającymi Serwisem. 

10.2. Informacje podawane przez Uczestnika po zakończeniu konkursu są informacjami 

podawanymi Organizatorowi, a nie zarządzającemu Serwisem. 

10.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: 

a) problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których 

Organizator, przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć, lub którym 

nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami 

losowymi o charakterze siły wyższej, 

b) brak możliwości dokonania zgłoszenia przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie 

Organizatora, 

c) czasowe lub stałe zablokowanie strony pod adresem www.facebook.com/czasnaobudowe 

przez właściciela Serwisu. 

10.4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników. 

10.5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za połączenia internetowe, w 

szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących 

spowodować stratę lub zniszczenie treści Zgłoszenia konkursowego. 

10.6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

polskiego prawa. 

10.7. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem 

będą rozstrzygane przez sąd polski. 

10.8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą 

przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.). 

10.9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie 

bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników. 

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po jej ogłoszeniu. 

10.10. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z opłatą za dostęp 

do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu. 

10.11. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu. 

10.12. Regulamin może ulec zmianie bez podawania przyczyny przez Organizatora Konkursu. 


