Regulamin Konkursu „UK jest OK”
§1
Postanowienia ogólne
1.1.Organizatorem Konkursu jest Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. G.
Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym –
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763,
kapitał zakładowy / wpłacony Spółki: 7 580 648,00 zł, NIP: 734-00-09-469, zwana dalej
„Organizatorem” lub „Onet”.
Partnerem Konkursu jest THE BRITISH COUNCIL z siedzibą w Warszawie (00-697), Al.
Jerozolimskie 59, organizacją działającą na podstawie konwencji między rządem Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Północnej Irlandii o współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i nauki podpisanej w
Londynie dnia 7 listopada 1978 r., NIP: 526-22-87-775, zwana dalej: „Partnerem”.

1.2.

Konkurs organizowany jest w dniach 16.09-16.10.2013 roku.

1.3.

Miejscem konkursu jest terytorium Polski.

1.4.
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu polegającego na
zalogowaniu
się
przez
Uczestnika
Konkursu,
na
stronie
http://konkursy.onet.pl/specjalne/konkurstestwiedzy/konkurs.html oraz zrealizowaniu
zadań wskazanych w § 3.1 niniejszego Regulaminu.
1.5.

Definicje:

Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
- Portal Onet – strony i inne narzędzie internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci
Internet, będące własnością Grupa Onet.pl S.A. i dostępne pod adresem: www.onet.pl lub
pod innym adresem będącym własnością Grupa Onet.pl S.A.;
- Regulamin - niniejszy regulamin;
- Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;
- Uczestnik konkursu – Użytkownik, który zgłosi się do udziału w Konkursie;
- Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu Onet.

§2
Zasady uczestnictwa w Konkursie
2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy portalu Onet, którzy w dniu
dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium
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Rzeczypospolitej Polskiej. Niepełnoletni Uczestnicy konkursu muszą posiadać zgodę
prawnych opiekunów na udział w konkursie.
2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora
Konkursu i Partnera oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz
innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu
Konkursu na zlecenie Organizatora lub Partnera.
2.3 Użytkownicy Portalu Onet spełniający powyższe wymagania mogą wziąć udział w
Konkursie
poprzez
zgłoszenie
za
pośrednictwem
strony
konkursowej:
http://konkursy.onet.pl/specjalne/konkurstestwiedzy/konkurs.html, podając przy tym
swoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu
kontaktowego oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w
celu przeprowadzenia Konkursu.
2.4. W Konkursie można wziąć udział tylko raz. Dana osoba może wziąć udział w
Konkursie tylko z jednego konta internetowego, niezależnie od tego, ile kont e-mailowych
posiada. W przypadku wysłania zgłoszenia przez jednego Uczestnika z więcej niż jednego
konta, uwzględnione zostaną wyłącznie odpowiedzi, które zostały zarejestrowane w
systemie Organizatora jako pierwsze.
2.5. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też
zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.
2.6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w
niniejszym Regulaminie.
2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z
przyczyn od niego niezależnych i niezawinionych, m.in. wskutek awarii łączy
internetowych czy systemu Uczestnika.
2.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub
danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje
odebraniem prawa do nagrody.
2.9. Nagrodami w Konkursie są:
1) Za zajecie miejsca I: Lotniczy bilet powrotny z Warszawy do Londynu na 3 dni,
ważny w dowolnym okresie od 12 listopada do 15 grudnia 2013 – między wylotem a
powrotem nie może być dłuższy okres niż 3 dni. (Wybór dni wyjazdu zostanie ustalony w
bezpośrednim kontakcie mailowym uczestnika i sponsora w terminie do 5 dni roboczych
od daty potwierdzenia przez wygranego przyjęcia nagrody głównej. Potwierdzenie to
musi nastąpić droga mailową na wskazany przez sponsora adres. Zwycięzca nie ma
prawa zmiany wyboru terminu wylotu po jego dokonaniu. Wartość nagrody w zależności
od terminu wylotu – od 700 - 1500 PLN oraz nagroda pieniężna o wartości 10 %
wartości kupionego biletu.
2) Za zajęcie II miejsca: Voucher 50% zniżki na kurs językowy w szkole językowej
British Council. (Voucher będzie można wykorzystać na jeden z 3 kursów grupowych w
semestrze wiosennym 2014. Do wyboru: kurs „angielski ogólny”, kurs „przygotowujący
do egzaminów Cambridge” lub „kurs IELTS” w szkole British Council w Warszawie lub w
Krakowie). Maksymalna wartość nagrody 1425 zł (cena zależy od wybranego kursu –
cena maksymalna) oraz nagroda pieniężna o wartości 10 % tej nagrody.
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3) Za zajecie III miejsca: Voucher na egzamin IELTS (Do testu IELTS można przystąpić
w centrach egzaminacyjnych znajdujących się w dziesięciu miastach na terenie Polski:
Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie,
Warszawie i Wrocławiu.) Wartość nagrody 660.
2.10 Fundatorem oraz podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród w Konkursie jest
Partner.
2.11 Nagroda pieniężna zostanie wydana tylko w przypadku nagród odebranych przez
Zwycięzcę, które przekraczają wartość 760 PLN brutto.
2.11. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W
przypadkach określonych w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14 poz. 176 z późn. zm.)
Organizator przed wydaniem nagrody, pobierze zgodnie z ustawą o podatku
dochodowym od osób fizycznych 10% zryczałtowany podatek od wartości wydanej
nagrody.
§3
Zasady przyznawania nagród Konkursowych
3.1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na 1 pytanie zamknięte
oraz 1 pytanie otwarte: Napisz SMS-a z podróży po angielsku, używając popularnych
skrótów
internetowych!
(max.
160
znaków)
pod
adresem
http://konkursy.onet.pl/specjalne/konkurstestwiedzy/konkurs.html
i
przesłanie
odpowiedzi na pytania za pomocą formularza dostępnego pod tym samym adresem w
okresie trwania Konkursu (dalej: Odpowiedź).
3.2. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza, że Odpowiedź nie była nigdzie
wcześniej publikowana oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa
autorskie do tekstu Odpowiedzi na pytanie otwarte oraz pytanie zamknięte, który to tekst
nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich
ani też praw na dobrach niematerialnych.
3.3. Uczestnik poprzez przesłanie zgłoszenia Organizatorowi Konkursu, wyraża zgodę na
publikację treści Odpowiedzi na pytanie otwarte oraz pytania zamknięte w Portalu Onet z
podaniem nazwiska Autora oraz oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu
nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści tej odpowiedzi na następujących polach
eksploatacji:
a) prawo sporządzenia cyfrowego zapisu Odpowiedzi;
b) wprowadzanie Odpowiedzi do obrotu w sieci Internet;
c) prawo wprowadzania Odpowiedzi do pamięci komputera oraz do własnych baz
danych;
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d) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Odpowiedzi, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
e) zwielokrotnienie Odpowiedzi (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku
audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym
oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
f) prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji
Odpowiedzi, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;
g) prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania
Odpowiedzi w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
h) prawo wykorzystania Odpowiedzi różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w
całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania utworu (lub ich fragmentów) do
innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);
i) prawo do tworzenia papierowych wersji (wydruków) Odpowiedzi;
j) prawo dostosowania funkcjonalności Odpowiedzi do wymagań Onet.pl;
k) prawo wykorzystania Odpowiedzi w celu promocji i reklamy;
l) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danego Odpowiedzi, w tym
przekazywania utworu, także odpłatnego innym podmiotom, w tym operatorom
telekomunikacyjnym;
m) prezentowania Odpowiedzi, w tym odpłatnego, do ograniczonego lub
nieograniczonego kręgu odbiorców, w tym w szczególności w ramach usług
telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń
mobilnych (np. sms/mms);
n) wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie.
Organizator uprawniony będzie także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji
wskazanym powyżej.
3.4. Kryterium wyłonienia Zwycięzców miejsc: 1 – 3 jest nadesłanie najciekawszych,
zdaniem Komisji Konkursowej Organizatora, odpowiedzi na pytanie otwarte oraz
prawidłowej odpowiedzi na 1 pytanie zamknięte. Oceny odpowiedzi konkursowych
dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
3.5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa
złożona z przedstawicieli Organizatora. Z czynności Komisji zostanie sporządzony
protokół, z wyszczególnieniem zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród.
3.6. Posiedzenia Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród Konkursowych,
odbędzie się w następującym terminie: do 3 dni roboczych od daty zakończenia
Konkursu. W Konkursie nagrodzonych zostanie w sumie 3 Uczestników.
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3.7. Nagroda w Konkursie określona w pkt. 2.9. powyżej nie podlega wymianie na jej
równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.
3.8. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby
trzecie.

§4
Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie
4.1. Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie na stronie:
http://konkursy.onet.pl/specjalne/konkurstestwiedzy/konkurs.html najpóźniej po upływie
2 dni roboczych od odpowiedniego posiedzenia Komisji, o którym mowa w pkt. 3.6
niniejszego Regulaminu.
4.2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pomocą telefonu lub
wiadomości e-mail. Aby otrzymać nagrodę:
a) Zwycięzca miejsca 1 zobowiązany jest przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości email swoje dane w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu,
numeru dokumentu tożsamości ze zdjęciem i terminu jego ważności, oraz wybranych dat
3-dniowego pobytu w Londynie w okresie od 12 listopada do 15 grudnia 2013r., nie
później niż 5 dni roboczych od daty otrzymania informacji o wygranej. Po wyborze daty
wyjazdu, zmiana terminu wyjazdu nie będzie możliwa. Zwycięzca nie może starać się o
ekwiwalent pieniężny za nagrodę.
b) Zwycięzca miejsca 2 i 3 zobowiązany jest przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości
e-mail swoje dane w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru
telefonu, nie później niż 5 dni roboczych od daty otrzymania informacji o wygranej. Po
wyborze nagród zmiana nagród nie będzie możliwa. Zwycięzcy nie mogą starać się o
ekwiwalent pieniężny za nagrody.
4.3. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy pocztą. Warunkiem wydania nagrody jest
spełnienie wszystkich wymagań określonych niniejszym Regulaminem.
4.4. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na
stronach
Portalu
Onet.
Nazwisko
zwycięzcy
będzie
opublikowane
na
stronie: http://konkursy.onet.pl/specjalne/konkurstestwiedzy/konkurs.html
po zakończeniu procesu zbierania danych adresowych. W przypadku braku możliwości
skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w punktach 4.2
oraz 4.3 powyżej nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy Uczestników
spełniającemu warunki Konkursu.
4.5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu
zamieszkania, numeru telefonu, numeru dokumentu tożsamości ze zdjęciem i terminu
jego ważności) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania danemu Uczestnikowi
nagrody w przypadku wygranej.
4.6. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
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4.7. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki
Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie.
4.8. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności, za niezawinione przez Partnera
i Organizatora i niezależne od Partnera i Organizatora, utrudnienia w odbiorze nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
4.9. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

§5
Postępowanie reklamacyjne
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy
mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez
Organizatora.
5.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika,
jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na
adres Grupa Onet.pl S.A., ul. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, z dopiskiem: "Konkurs British
Council".
5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez
Organizatora.
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w
reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
§6
Przetwarzanie danych osobowych
6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych.
6.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu
jest Onet.
6.3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu.
Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich
poprawienia, zmiany lub usunięcia. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich
danych osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.
6.4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawienia lub usunięcia.
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6.5 Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na przekazanie przez Organizatora ich danych
osobowych do Partnera Konkursu w celu umożliwienia Partnerowi wysyłki nagrody.
§7
7.1.
Niniejszy
Regulamin
dostępny
jest
stronie: http://konkursy.onet.pl/specjalne/konkurstestwiedzy/regulamin.html

na

7.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
7.3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu,
jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników.
7.4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem
będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.
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