Regulamin konkursu
§1 POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE
1.
2.
3.

Organizatorem Konkursu jest blog galaktyczny.pl, zwany dalej Organizatorem.
Patronem i Fundatorem nagrody jest Samsung Polska.
Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2 CZAS TRWANIA KONKURSU
1.
2.

Konkurs rozpoczyna się dnia 21. grudnia 2016 roku.
Konkurs kończy się dnia 04. stycznia 2017 roku o godzinie 23:59.

§3 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1.

Uczestnikiem w Konkursie może być każda osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, która w dacie przystąpienia do Konkursu ukończyła 18 lat.

2.

W przypadku, gdy Uczestnik konkursu nie jest pełnoletni, wymagana jest pisemna zgoda od rodzica bądź
prawnego opiekuna, przesłana na adres e-mail: konkurs@galaktyczny.pl.

3.

W Konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z Organizatorem – Administratorzy,
Redaktorzy i Autorzy oraz ich najbliższa rodzina, a także z Patronem konkursu i Fundatorem nagród.

4.

Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Konkursu i określonych w nim zasad.

5.

Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

6.

Uczestnik biorąc udział w Konkursie, potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
uczestnictwa w Konkursie.

7.

Uczestnik, który nie spełnia któregokolwiek warunku określonego w niniejszym Regulaminie może
zostać zdyskwalifikowany.

8.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie danych osobowych Zwycięzcy zawierających tylko
imię
i
nazwisko
na:
blog
galaktyczny.pl,
oficjalny fanpage
w
serwisie
Facebook
(https://www.facebook.com/galaktycznypl)
oraz
oficjalny
profil
w
serwisie
Twitter
(https://twitter.com/galaktycznypl).

§4 ZASADY KONKURSU
1.

Konkurs organizowany jest dla wszystkich czytelników bloga galaktyczny.pl i osób zainteresowanych.

2.

Zadaniem w Konkursie jest wymyślenie/stworzenie/zbudowanie w jak najbardziej kreatywny, ciekawy
i oryginalny sposób, tak zwanej Galaktycznej Czwórki, czyli zespołu super-bohaterów.

3.

Forma pracy konkursowej jest dowolna. Może to być forma pisana (np. tekst, felieton, opowiadanie itd.)
na maksymalnie 500 słów, praca graficzna, animacja, nagranie wideo lub audio.

4.

Użytkownik zobowiązany jest do przesłania swojej pracy na adres e-mail: konkurs@galaktyczny.pl.

5.

Jeżeli waga pliku z pracą konkursową przekracza 10 MB, należy udostępnić ją przez dysk w chmurze (np.
Dropbox, OneDrive lub inny) i przesłać bezpośredni link do pobrania pracy zgodnie z pkt. 4 §4.

6.

Uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedną pracę konkursową.

7.

Uczestnik zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska w celu przyszłej weryfikacji
Zwycięzcy.

§5 NAGRODY W KONKURSIE
1.

W Konkursie zostanie nagrodzony 1 (słownie: jeden) Uczestnik Konkursu, którego praca będzie
wyróżniała się największą kreatywnością, oryginalnością i najbardziej spodoba się jury Konkursu.

2.

W skład Jury Konkursu wchodzą wybrani Redaktorzy bloga galaktyczny.pl.

3.

Nagrodą w konkursie jest nowy smartwatch Samsung Gear S2 Classic w kolorze czarnym, SM-R732
(sztuk: 1).

4.

Wartość nagrody z pkt 3 §5 wynosi 1199 złotych (brutto), co zostało ustalone na podstawie najniższej
ceny produktu pochodzącego z oficjalnej dystrybucji, znalezionej w porównywarce cen.

5.

Zwycięzca Konkursu o wygranej zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na
adres, z którego była nadesłana praca konkursowa, o której mowa w pkt. 2 §4, nie później niż do dnia 05.
stycznia 2017 roku do godziny 23:59.

6.

Nagroda w Konkursie zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa
podatkowego, co oznacza, iż nagroda zostanie wydane na rzecz Zwycięzcy po wcześniejszym
przekazaniu Organizatorowi wszystkich potrzebnych danych, wymaganych do uregulowania kwestii,
zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, w wysokości 10% wartości nagrody.
Podatek od Nagrody pokrywa Zwycięzca i musi zostać obligatoryjnie uiszczony przed wydaniem
Nagrody. Uregulowanie tej opłaty jest warunkiem do wydania Nagrody.
Organizator Konkursu, jako płatnik, przekaże zryczałtowany podatek do właściwego urzędu skarbowego
w imieniu Zwycięzcy.
W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą, niespełnienia wymogów opisanych w Regulaminie nagroda
przepada.

7.
8.

§6 OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu konkursu, lecz nie później niż do dnia
09. stycznia 2017 roku do godziny 23:59.

2.

Wyniki zostaną opublikowane na łamach bloga galaktyczny.pl i fanpage’u bloga
w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/galaktycznypl), a także w serwisie Twitter
(https://twitter.com/galaktycznypl).
Nagroda zostanie wysłana w ciągu 14 dni od otrzymania pełnych danych teleadresowych Zwycięzcy.
Wysyłką nagród zajmuje się Organizator Konkursu.

3.
4.

§7 DANE OSOBOWE
1.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych
określonych w niniejszym Regulaminie.

2.

Dane osobowe Uczestnika podane przez Uczestnika Konkursu będą przetwarzane tylko i wyłącznie
w celach realizacji Konkursu, w tym ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania nagród oraz wykonania
innych obowiązków wynikających z Regulaminu.

3.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych Osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

4.

Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego przebiegu Konkursu,
w szczególności wydania nagród.

5.

Uczestnik Konkursu w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub
żądania ich usunięcia.

6.

Dane osobowe Uczestników są niezwłocznie usuwane po zakończeniu i rozliczeniu Konkursu.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21. grudnia 2016 r.

2.

Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych
i zakładach wzajemnych.

3.

Uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu, akceptuje wszystkie zasady Konkursu określone
w niniejszym Regulaminie.

4.

Regulamin Konkursu jest dostępny we wpisie konkursowym na blogu galaktyczny.pl.

5.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, ale niezwłocznie musi o tym fakcie
poinformować Uczestników.

6.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.

7.

Ewentualne spory związane z Konkursem rozstrzygane będą przez sąd właściwy według obowiązujących
przepisów.

