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Lp. 
DZIAŁANIE  

1. Nazwa Konkursu „Konkurs wizytówkowy” 

2. Organizator Konkursu 
WYD 4 Sp. z o.o. z siedzibą przy al. 
Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź. 

3. Przedmiot Konkursu 

Zadaniem Uczestników Konkursu jest 
wymyślenie hasła odpowiadającego na 
pytanie: „Czym jest dla Ciebie Spirit of 
Łódź?” i wpisanie go na wizytówce 
osobistej. Hasło powinno być w języku 
polskim oraz nie dłuższe niż 50 znaków 
(nie licząc przerw pomiędzy słowami). 
Hasło nie może naruszać prawa, ani 
zasad współżycia społecznego; w 
szczególności nie może zawierać 
obraźliwych słów czy zwrotów, a także 
naruszać praw autorskich osób trzecich.  

4. Data ogłoszenia Konkursu 7 czerwca 2018 na „Konferencji ABSL”. 

5. Czas trwania Konkursu 
7.06.2018 r., od godz. 17:00 – 8.06.2018 
r., do godz. 12:00. 

6. Miejsce ogłoszenia Konkursu 
Konferencja ABSL Poznań, ul. Głogowska 
14, Międzynarodowe Targi Poznańskie, 
Hala 15. 

7. Uczestnicy Konkursu 
Uczestnicy „Konferencji ABSL”, którzy w 
czasie trwania Konkursu ukończyli 18 rok 
życia. 

8. Forma zgłoszeń do Konkursu 
Wrzucenie wizytówki osobistej z 
wypisanym hasłem do urny na stoisku 
Organizatora. 

9. Nagroda 
Rower wysokiej klasy sygnowany logo 
Monopolis. 

10. Zasady rozstrzygnięcia 

Nagrodę otrzymuje osoba, które zdaniem 
Komisji Konkursowej utworzy 
najciekawsze hasło, zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Regulaminie.  

11. Komisja konkursowa 
Bibiana Kołodziejczyk, Anna Celichowska 
lub inna osoba wskazana przez 
Organizatora. 

12. Ogłoszenie wyników 
8 czerwca 2018, planowana godzina 
12.40 (przed Start Up Challange Finale  
na Konferencji ABSL). 

13. Wręczenie nagród Przedstawiciel Organizatora. 
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REGULAMIN „KONKURSU WIZYTÓWKOWEGO” 

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Konkurs Wizytówkowy” (zwanym dalej 

“Konkursem”) podczas wydarzenia „Konferencja ABSL”, jest WYD4 Sp. z o.o. z siedzibą 

w Łodzi przy al. Piłsudskiego 76, 90-330, (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Przedmiotem Konkursu jest wymyślenie hasła zgodnie z tematyką „Czym dla Ciebie jest 

Spirit of Łódź?”. Hasło powinno być skonstruowane w języku polskim oraz nie powinno 

zawierać więcej niż 50 polskich znaków. Hasło nie może naruszać prawa, ani zasad 

współżycia społecznego; w szczególności nie może zawierać obraźliwych słów czy 

zwrotów, a także naruszać praw autorskich osób trzecich. 

3. Konkurs ogłoszony będzie na Konferencji ABSL. 

4. Regulamin Konkursu będzie dostępny w wersji papierowej na stoisku Organizatora 

podczas Konferencji ABSL. 

5. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

§ II. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być osoby posiadające 

pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnie, spełniające postanowienia i warunki 

niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora, 

podmioty współpracujące z organizatorem przy organizacji Konkursu, a także członkowie 

ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i 

osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego 

zaakceptowaniem. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w 

Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia warunki, które uprawniają go do 

udziału w Konkursie. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie zasad zawartych w § III pkt. 4.  

§ III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Informacja o Konkursie zostanie podana do wiadomości dnia 7 czerwca 2018 roku podczas 

Konferencji ABSL, po wystąpieniu Simona Sinka, około godziny 17:00 w panelu „Special 

Guest Speaker”. 

2. Konkurs rozpocznie się dnia 7 czerwca 2018 roku, o godzinie 17:00 i zakończy dnia 8 

czerwca 2018 roku o godzinie 12:00. 
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3. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie miasta Poznań przy ul. Głogowskiej 14 

podczas Konferencji ABSL. 

4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków: 

a) uczestnictwo w Konferencji ABSL; 

b) wypisanie na wizytówce osobistej stworzonego przez siebie hasła konkursowego 

zgodnie z tematyką „Czym dla Ciebie jest Spirit of Łódź?”; 

c) umieszczenie wizytówki osobistej w specjalnie przeznaczonej w tym celu urnie, 

znajdującej się na stoisku Organizatora, do godziny 12:00 w dniu 8 czerwca 2018 roku. 

Po upływie wskazanego czasu, zgłoszenia nie będą rozpatrywane przez Komisję 

Konkursową; 

d) Każdy uczestnik może wrzucić tylko jedną wizytówkę. 

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu 

oraz zgodą na udostępnianie wizerunku Uczestnika na potrzeby realizacji Konkursu. Wyrażenie 

zgody jest równoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania Uczestnika wykonane w 

związku z realizacją Konkursu mogą zostać wykorzystane przez Organizatora Konkursu, 

bezterminowo i nieograniczenie terytorialnie w trakcie spotkań, konferencji, targów, w serwisie 

internetowym, w telewizji, radiu, prasie, broszurach, materiałach zdjęciowych i innych 

materiałach marketingowych, promocyjnych i handlowych, o zasięgu krajowym i 

międzynarodowym. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń o wynagrodzenie z tytułu 

wykorzystywania wizerunku/głosu/wypowiedzi Uczestnika na potrzeby określone w niniejszym 

Regulaminie. Nie wyrażenie zgody na powyższe powoduje unieważnienie zgłoszenia. 

§ IV. NAGRODA 

1. Nagrodą, zwaną dalej „Nagrodą” w Konkursie jest: 

• wysokiej klasy rower sygnowany logo Monopolis o wartości 6500,00zł brutto 

(słownie: sześć tysięcy pięćset złotych złotych brutto). 

Wartość Nagrody zostanie ubruttowiona, tj. powiększona o kwotę podatku dochodowego 

od osób fizycznych. Laureat nie otrzymuje do dyspozycji środków pieniężnych w wysokości 

podatku dochodowego od nagrody. Należny podatek zostanie przekazany właściwemu 

organowi podatkowemu przez Organizatora. 

2. Laureatem Konkursu zostaje jedna osoba, która otrzymuje Nagrodę. 

3. Przekazanie Nagrody Laureatowi odbędzie się po okazaniu dowodu tożsamości i 

pozytywnej weryfikacji Laureata. 

4. Laureat traci prawo do Nagrody, bez roszczeń wobec Organizatora, jeżeli przekazane 

przez niego dane osobowe (zob. § III pkt. 1 lit. e Regulaminu) na wizytówce są błędne lub 

nieprawdziwe (w szczególności nie zgadzają się z przedstawionym dowodem tożsamości 

przy odbiorze Nagrody). 
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5. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę, ani na nagrodę innego 

rodzaju. 

6. Laureat Konkursu może zrzec się Nagrody w momencie jej wręczania, ale w zamian nie 

przysługuje mu żadna inna nagroda, ani ekwiwalent pieniężny. 

7. Komisja Konkursowa wyłoni listę 10 najlepszych haseł (od najwyższej do najniższej oceny). 

Autor pierwszego najwyżej ocenionego hasła zostanie ogłoszony do odbioru Nagrody. 

Pozostałe osoby to Laureaci Rezerwowi typowani do Nagrody w przypadku gdy pierwsza 

osoba z listy nie zgłosi się do odbioru Nagrody. 

8. Laureat nie może przenieść prawa do wygranej na osoby trzecie. 

 

§ V. TERMINY I ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD 

1. Wręczenie Nagrody odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 roku, w trakcie Konferencji ABSL, 

około godziny 12.40 (godzina planowana), w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14  

bezpośrednio przed Start Up Challange Final na Konferencji ABSL. 

2. Z puli wszystkich wizytówek oddanych we wskazane w Regulaminie miejsce, Komisja 

Konkursowa w dniu 8 czerwca 2018, w godzinach 12:00 - 12:40, wybierze jedno najwyżej 

ocenione hasło reklamowe (według wyłącznej oceny Komisji Konkursowej). Wyłonienie 

zwycięskiego hasła oraz listy rezerwowej odbędzie się na podstawie subiektywnej oceny 

członków Komisji Konkursowej. Uczestnik, którego hasło zostanie wybrane przez Komisję 

Konkursową staje się Laureatem Nagrody. 

3. Uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę.  

4. O kolejności Laureatów Rezerwowych dla danej Nagrody decyduje Komisja Konkursowa. 

W przypadku, gdy zgodnie z niniejszym Regulaminem prawo do Nagrody przechodzi na 

Laureata Rezerwowego, oznacza to, że Nagroda przypada pierwszemu Laureatowi 

Rezerwowemu, do którego w takim wypadku stosuje się odpowiednio postanowienia 

niniejszego Regulaminu dotyczące Laureata. 

5. W przypadku gdy wybrany Laureat nie stawi się na scenie głównej w celu odebrania 

Nagrody po dwukrotnym wyczytaniu jego imienia i nazwiska, Organizator jest upoważniony 

do ponownego wyłonienia innego Laureata. W przypadku nie zgłoszenia się  Laureata do 

odebrania Nagrody, prawo do Nagrody przepada. 

6. Laureaci są zobowiązani do okazania swojego dowodu tożsamości, w celu zweryfikowania 

i potwierdzenia danych osobowych – imienia i nazwiska oraz do podania numeru telefonu 

do kontaktu. 

7. Wraz z Nagrodą, Laureat otrzyma kartę gwarancyjną na okres 12 miesięcy, która 

uprawniać go będzie do zgłaszana ewentualnych reklamacji wobec producentów Nagrody. 

Organizator nie pośredniczy w procesie reklamacji. 

 

§ VI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 
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1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych 

podawanych przez Uczestników Konkursu, w tym brak możliwości przekazania Nagrody, z 

przyczyn leżących po stronie Uczestnika, zwłaszcza w sytuacji kiedy nie podał on 

prawdziwego / prawidłowego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne bądź 

nieaktualne. 

2. Organizator oświadcza, iż nie prowadzi kontroli, ani nie monitoruje treści umieszczanych 

przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań 

związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie 

obowiązujących. 

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

których działania będą sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności które: 

a) Ingerują w mechanizm działania Konkursu; 

b) Nie ukończyli 18 lat. 

§ VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z 

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

926 z późn. zm.) w celach prowadzenia Konkursu, przyznawania Nagrody, wydawania, 

odbioru i rozliczania Nagrody, a także na potrzeby dalszych działań marketingowych 

związanych z Konkursem i Organizatorem. 

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą Uczestnika na przekazanie wszelkich 

autorskich praw majątkowych do skomponowanego na rzecz Konkursu hasła reklamowego 

„Czym dla Ciebie jest Spirit of Łódź” Organizatorowi Konkursu. Uczestnik Konkursu 

oświadcza, iż z chwilą umieszczenia Formularza zgłoszeniowego w urnie i przystąpienia 

do Konkursu przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do  

skomponowanego na rzecz Konkursu hasła reklamowego „Czym dla Ciebie jest Spirit of 

łódź?” 

§ VIII. PRAWA AUTORSKIE 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. 

Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników 

jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek 

sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności: 

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób 

mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz 

danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora; 
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b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie 

obowiązującymi przepisami. 

§ IX. REKLAMACJE I SKARGI 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu lub stwierdzonych 

naruszeń Regulaminu, winny być zgłaszane Organizatorowi w formie pisemnej, listem 

poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs”. Reklamacje lub skargi powinny 

być zgłoszone w terminie 3 (trzech) dni od daty ogłoszenia wyników, ale nie później niż 30 

(trzydzieści) dni od daty zakończenia Konkursu. O zachowaniu powyższych dni decyduje 

data stempla pocztowego reklamacji lub skargi w formie pisemnej (listownej). 

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, 

nazwisko i dokładny adres Uczestnika Konkursu jak również opis reklamowanego 

zdarzenia. 

3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. O 

wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi nadawcę pisemnie listem 

poleconym, w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 

§ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz inne przepisy prawa. 

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym 

Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według siedziby 

Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu do momentu jego 

rozpoczęcia. Jakiekolwiek informacje o zmianach będą ogłaszane podczas wydarzenia 

„Konferencja ABSL”. 


