REGULAMIN KONKURSU
„BEZPIECZNI Z ROBAKIEM”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady, warunki uczestnictwa oraz cel konkursu prowadzonego pod
nazwą „Bezpieczni z Robakiem” zwanego dalej „Konkursem”, a także sposób jego rozstrzygania oraz
przewidziane nagrody.
2. Organizatorem Konkursu jest:
papryQArz i Intive, zwana dalej Organizatorem.
3. Konkurs nie stanowi loterii w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.)

§ 2 Termin Konkursu
Konkurs odbywać się będzie w dniach 12-18.12.2016 r.

§ 3 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych. Dopuszczalne są tylko zgłoszenia indywidualne, praca w zespołach jest
niedozwolona.
2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:
a) rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
www.papryqarz.org
b) podanie przez uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, w tym w szczególności
imienia i nazwiska.
2. Przystąpienie do Konkursu odbywa się poprzez rejestrację za pośrednictwem formularza, o którym
mowa w ust. 2 lit. a powyżej i jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celu przeprowadzenia Konkursu
oraz wręczenia nagród. Przystępując do konkursu uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki
uprawniającego go do udziału w Konkursie.
3. Dokonanie prawidłowej rejestracji potwierdzane jest poprzez wysłanie do osoby rejestrującej
zwrotnej wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania tej rejestracji.
4. Uczestnictwo w Konkursie można zgłaszać do dnia 16.12.2016 r. do godz. 15:00
5. Organizator może wykluczyć uczestnika z Konkursu w przypadku naruszenia przez niego
Regulaminu. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.

6. Prawa uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa
do żądania wydania uzyskanej w Konkursie nagrody czy innych roszczeń związanych z udziałem w
Konkursie, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby bez uprzedniej zgody Organizatora.
7. Organizator może w każdym czasie zablokować możliwość dokonania rejestracji z uwagi na
wyczerpanie zasobów wykorzystywanych do przeprowadzenia Konkursu.

§ 4 Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu
1. Konkurs prowadzony będzie na autorskim skrypcie sklepu internetowego. Wszelkie transakcje
zawarte za pośrednictwem tejże platformy sklepowej nie są wiążące.
2. Celem Konkursu jest znalezienie jak największej liczby błędów w oprogramowaniu udostępnionym
pod adresem http://papry-konkurs.pl/
3. Za każdy znaleziony błąd uczestnikom przyznawane są punkty w następującej wysokości:
a) błąd związany z bezpieczeństwem – 3 punkty
b) błąd funkcjonalny – 1 punkt
Niezależnie od tego uczestnikom może zostać także przyznany 1 punkt za jakoś zgłoszenia.
4. W ramach Konkursu zabrania się:
a) przekazywania innym uczestnikom jakichkolwiek informacji dotyczących błędów w
oprogramowaniu, o którym mowa w ust. 2
b) wykonywania jakichkolwiek akcji utrudniających uczestnictwo w konkursie innym
uczestnikom (np. kasowanie wpisów, czyszczenie tabeli, modyfikacji kont innych
uczestników)
c) przeprowadzanie ataków typu DOS/DDOS
d) ataków innych niż na sklep.
5. Uczestnik, podejmujący czynności, o których mowa w ust. 4, podlega dyskwalifikacji.
6. Nagrody zostaną wręczone siedmiu uczestnikom, który uzyskali największą liczbę punktów, zgodnie
z § 5 ust. 1. W razie uzyskania przez większą liczbę uczestników tej samej ilości punktów, decyzję o
przyznaniu danego miejsca podejmie Organizator na podstawie własnej analizy zgłoszeń.
7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 23.12.2016 r. Zwycięzca Konkursu zostanie
powiadomiony o wyniku konkursu poprzez ogłoszenie na Facebooku na profilu papryQArz. W przypadku
dużej liczby uczestników termin ten może zostać przesunięty.
8. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

§ 5 Nagrody
1. W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody:

a) za zajęcie I miejsca – 300 zł w bonie do sklepu Saturn.
b) za zajęcie II miejsca – 200 zł w bonie do sklepu Saturn.
c) za zajęcie III miejsca – 100 zł w bonie do sklepu Saturn.
d) za zajęcie IV-VII – 50 zł w bonie do sklepu Saturn

2. Do każdej nagrody rzeczowej głównej o wartości powyżej 760pln brutto Sponsor ufunduje
dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto nagrody rzeczowej głównej. Od
łącznej wartości nagród zostanie potrącona kwota podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) i
zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego.
3. Nagrody rzeczowe o wartości do 760pln brutto są zwolnione z podatku dochodowego od osób
fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
4. W przypadku przekazania nagrody pracownikowi Organizatora, świadczącemu na rzecz
Organizatora usługi na podstawie umowy o pracę lub innych umów prawa cywilnego, dodatkowe
obciążenia wynikające z tego tytułu uwzględnione zostaną odpowiednio na liście płac takiego
pracownika lub wystawionym przez niego dokumencie będącym podstawą do wypłaty wynagrodzenia.
5. W przypadku przekazania nagrody osobie fizycznej świadczącej usługi na rzecz Organizatora w
ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, wartość nagrody stanowi przychód, który
osoba taka zobowiązana jest należycie udokumentować.
6. Nagrody nieodebrane w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora przechodzą na własność
Organizatora.

§ 6 Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich pozostające w
jakimkolwiek związku z Konkursem, w tym w szczególności za działania lub zaniechania uczestników
Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych,
nieczytelnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu, jak też za wykorzystywanie
nagród niezgodnie z ich przeznaczeniem i ewentualne szkody powstałe w wyniku ich użytkowania.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.11.2016 i podlega ogłoszeniu poprzez wpis na Facebooku i
na stronie konkursu .
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji
rozstrzyga Organizator. Dodatkowych informacji na temat Konkursu można uzyskać kierując pytanie
na następujący adres e-mail: konkurs@papryqarz.org .

3. Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały
promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
4. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu, jak również jego uchylenie, są dokonywane w drodze
pisemnego oświadczenia Organizatora oraz wchodzą w życie w terminie określonym w tym
oświadczeniu, nie wcześniej jednak niż po podaniu zmian do wiadomości w sposób określony w ust.
1. W razie braku odmiennego oświadczenia Organizatora, uchylenie regulaminu w całości oznacza
zakończenie Konkursu.

