REGULAMIN KONKURSU „KOSMICZNY KONKURS”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) [Definicje]
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:
a)

Konkurs: oznacza konkurs pod nazwą „KOSMICZNY KONKURS” organizowany na Stronie Internetowej
na zasadach określonych w Regulaminie.

b) Podmiot Zlecający Konkurs: Konkurs organizowany jest na zlecenie i rzecz UPC Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, kod pocztowy: 00-867, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000273136, posiadającej kapitał
zakładowy w wysokości 110 000 000,00 zł, NIP 526-24-61-791.
c)

Organizator Konkursu: Konkurs organizowany jest przez GoldenSubmarine Spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Palacza 113, kod pocztowy: 60-273, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000489569, NIP 779-232-38-33.

d) Uczestnik Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt. 5 poniżej.
e)

Zwycięzca Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt. 6 poniżej.

f)

Regulamin: niniejszy regulamin Konkursu.

g)

Strona Internetowa: oznacza internetowy portal dostępny pod adresem www.kosmicznykonkurs.pl,
na którym prowadzony jest Konkurs.

h) Okres Konkursu: okres od dnia 08.10.2018 do 18.11.2018 roku, w którym odbędzie się Konkurs.
Organizator Konkursu, w przypadku w którym wyłonienie laureatów w podanym czasie nie będzie
możliwe, zastrzega możliwość przedłużenia daty końcowej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym
do 2 grudnia 2018 roku, o czym powiadomi na Stronie Konkursowej.
Ponadto definicje innych pojęć wykorzystywanych w Regulaminie mogą być wskazane w treści
Regulaminu.

2) [Zasięg Konkursu]
a)

Konkurs zostanie przeprowadzony na Stronie Internetowej w Okresie Konkursu.

b) Konkurs dzieli się na następujące etapy:
•

trzy etapy dwutygodniowe. Pula nagród dwutygodniowych w każdym etapie wynosi 5 sztuk.
Zwycięzcy nagród dwutygodniowych są wyłaniani w terminach:
08.10 – 21.10.2018 (wybór zwycięzców do 24.10.2018r.)
22.10 – 04.11.2018 (wybór zwycięzców do 07.11.2018r.);
05.11 – 18.11.2018 (wybór zwycięzców do 21.11.2018r.);
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jeden etap dla nagrody głównej (przyznanie nagrody głównej nastąpi w dniu: 21.11.2018. ) W
etapie tym mogą wygrać wszyscy uczestnicy Konkursu, również te osoby, które wygrały nagrodę
w poprzednich etapach.
3) [Jury Konkursowe]
a)

W skład Jury Konkursowego wchodzą trzy osoby wyznaczone przez Organizatora Konkursu i
Podmiot Zlecający Konkurs.

b) Jury Konkursowe wybierze, według swobodnego uznania, 15 (w przypadku kiedy nagrodą główną
zostanie obdarowany zwycięzca nagrody dwutygodniowej) lub 16 (w przypadku kiedy zwycięzcą
nagrody głównej będzie osoba, która nie wygrała nagrody dwutygodniowej) najciekawszych
zgłoszeń konkursowych oraz zdecyduje o przyznaniu nagród, zgodnie z zasadami określonymi w
Regulaminie.
c)

Niezależnie od pkt. 3.b. powyżej, Jury Konkursowe jest podmiotem nadzorującym Konkurs i
rozstrzyga wszelkie kwestie związane z jego organizacją, zgodnie z zasadami określonymi w
Regulaminie.

4) [Zasady Konkursu]
a)

Przedmiotem Konkursu jest kreatywne stworzenie projektu kosmicznej rakiety. Uczestnik za
pomocą kreatora umieszczonego na Stronie konkursowej, za pomocą narzędzi w kreatorze będzie
mógł stworzyć unikalny wzór swojego projektu.

b) Opcjonalnie, uczestnik może dodać swoje zdjęcie do projektu.
c)

Uczestnik jest zobowiązany dokończyć zdanie kreatywne, którego treść brzmi: Internet 1Gb/s od
UPC jest szybki jak…?

d) Dodatkowo Uczestnik jest zobowiązany opłacić co najmniej jeden rachunek za usługi UPC
korzystając z e-płatności, poprzez mail z powiadomieniem o e-rachunku, w serwisie Moje UPC lub
poprzez sms (opłata za opłacenie rachunku za pomocą e-płatności wynosi 1zł), przy czym już
jednorazowa płatność w Okresie Konkursu uprawnia do udziału w Konkursie oraz dokonywania
dowolnej liczby zgłoszeń konkursowych.
Ze wszystkich zgłoszeń konkursowych będą wyłaniane najlepsze w ocenie Jury Konkursowego prace, przy
uwzględnieniu zasad określonych w Regulaminie
e) Jeden Uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych, natomiast wygrać
może wyłącznie jedną nagrodę dwutygodniową. Jednocześnie zwycięzca nagrody
dwutygodniowej może zdobyć nagrodę główną. Zgłoszenia Uczestników powinny spełniać
następujące warunki:
•
•

•

•

f)

Uczestnik Konkursu może dodać zgłoszenia wyłącznie w Okresie Konkursu;
W ciągu 72h od wysłania Zgłoszenia, Uczestnik otrzyma drogą mailową potwierdzenie
przyjęcia pracy w Konkursie lub informację o jej odrzuceniu (jeśli zostanie uznana przez
Organizatora za niezgodną z Regulaminem).
Po akceptacji zgłoszenia przez moderatora (wyznaczonego przez Organizatora) Uczestnik
Konkursu otrzyma na wskazany w zgłoszeniu adres email potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
do Konkursu lub informację o niespełnieniu przez zgłoszenie zasad Regulaminu.
Przez zgłoszenie należy rozumieć stworzenie oraz przesłanie swojego projektu za pomocą
konfiguratora umieszczonego na stronie www.kosmicznykonkurs.pl, a także kreatywne
dokończenie zdania, o którym mowa w pkt. 4 lit. c) Regulaminu., przy jednoczesnym
spełnieniu warunku wskazanego w pkt 4 lit. d) Regulaminu powyżej.

Wybór zwycięzców zostanie przeprowadzony w następujący sposób:
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•

Jury Konkursowe na podstawie subiektywnej opinii wyłoni 15 (w przypadku kiedy nagrodą
główną zostanie obdarowany zwycięzca nagrody dwutygodniowej) lub 16 (w przypadku kiedy
zwycięzcą nagrody głównej będzie osoba, która nie wygrała nagrody dwutygodniowej)
najlepszych jego zdaniem zgłoszeń, które zostaną zwycięskimi i nagrodzonymi poprzez
przyznanie im:
o

Nagroda główna – Dwuosobowa, pięciodniowa wycieczka na Florydę do Narodowej
Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA).
Termin wyjazdu: 01.02.- 31.03.2019r.
Szczegóły oraz harmonogram wycieczki zostanie przedstawiony zwycięzcy nagrody
głównej.

o
•

Nagrody dwutygodniowe – 15 smartwatchy firmy Garmin VIVOMOVE HR Czarny,

Przy podejmowaniu decyzji Jury Konkursowe kieruje się subiektywną oceną w oparciu o
kryterium pomysłowości, oryginalności, kreatywności dodanych zgłoszeń. Decyzja Jury
Konkursowego jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.
Warunkiem odbioru nagrody głównej przez Uczestnika Konkursu jest podanie danych
osobowych i kontaktowych, pozwalających na identyfikację Uczestnika Konkursu (imię,
nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, adres zamieszkania, numer PESEL).

5) [Uczestnicy Konkursu]
a)

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawych, osoba pełnoletnia, zamieszkała w Polsce, będąca Abonentem UPC.

b) Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest kliknięcie i akceptacja niniejszego Regulaminu.
Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym
Regulaminie, w szczególności potwierdza prawdziwość informacji podanych przez Uczestnika
Konkursu zgodnie z ust. 5.a i 5.b powyżej.
c)

Kategorycznie zabrania się naruszania zasad uczciwego współzawodnictwa pod rygorem
dyskwalifikacji z uczestnictwa w Konkursie decyzją Jury Konkursowego.

d) W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz
Podmiotu Zlecającego Konkurs, a także członkowie ich najbliższych rodzin, przez co rozumie się
małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych i przysposabiających.
e)

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. Konkurs prowadzony jest w celu
promocji produktów oferowanych przez Podmiot Zlecający Konkurs, a także promocji płatności
elektronicznych. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad
zawartych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia Regulaminu Jury
Konkursu będzie uprawnione do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.

f)

Za istotne naruszenia Regulaminu uważa się w szczególności:

•
•

naruszenia związane z zamieszczaniem odpowiedzi na zadanie zabronionych w świetle pkt 5.g)
Regulaminu.
naruszenia polegające na niespełnieniu warunków uczestnictwa w Konkursie, o których mowa w
pkt. 5.a- 5.c. Regulaminu.

g)

Zabronione jest zgłaszanie Prac Konkursowych, które:
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•
•

•
•
•
•
•

są niezgodne z prawem lub powszechnie przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi
(np. zawierają treści pornograficzne, rasistowskie lub propagujące przemoc);
naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych,
patentów, tajemnicy handlowej lub zobowiązań o zachowaniu poufności lub naruszają dobra
osobiste osób trzecich lub prawo do prywatności;
zawierają materiały chronione prawem autorskim, co do których Uczestnik Konkursu nie jest
uprawniony
obrażają uczucia religijne, są obraźliwe bądź stanowią lub mogą być uznane za groźbę
skierowaną do innych osób, zawierają treści wulgarne lub powszechnie uznane za obraźliwe.
sugerują lub zachęcają do działań niezgodnych z prawem.
mają na celu promocję innych podmiotów lub promocję towarów lub usług.
naruszają prawa lub dobre imię Podmiotu Zlecającego Konkurs lub innych osób.

h) Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza w szczególności, że:
•

•
•

wykonał Pracę konkursową osobiście i jest ona wynikiem jego samodzielnej i indywidualnej
twórczości, posiada wyłączne i nieograniczone prawa autorskie, majątkowe i osobiste do
Pracy zgłaszanej do Konkursu w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w tym Konkursie. W
przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa w zd. poprzedzającym, okazało się
nieprawdziwe, Uczestnik Konkursu poniesie wszelkie wynikające z tego konsekwencje, w tym
w szczególności zwolni Organizatora oraz Podmiot Zlecający z wszelkich roszczeń podmiotów
trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych,
wyraża zgodę na zasady przebiegu Konkursu opisane w Regulaminie, w tym w szczególności
na podanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
udziela Organizatorowi oraz Podmiotowi Zlecającemu Konkurs niewyłącznej licencji do
korzystania z Pracy Konkursowej zgłoszonej do Konkursu, w zamian za udział w Konkursie, a
także udziela zgody na wykonywanie przez Organizatora oraz Podmiot Zlecający Konkurs
praw zależnych do Pracy Konkursowej:
o
o
o
o

o

bez ograniczeń co do miejsca w tym w szczególności do korzystania w sieci Internet, TV,
Radio, i innych mediach reklamowych;
na czas nieokreślony od momentu zgłoszenia do Konkursu, z chwilą zgłoszenia Pracy
Konkursowej do Konkursu;
bezwarunkowo;
w przypadku przedstawienia w Pracy Konkursowej wizerunku kilku osób, Uczestnik
Konkursu oświadcza, iż uzyskał zgodę tych osób na wykorzystywanie ich wizerunku, w
tym co najmniej w zakresie określonym w Regulaminie. Jury Konkursowe może żądać
przedstawienia stosownego oświadczenia. Nieprzedstawienie oświadczenia w terminie
wskazanym przez Jury Konkursu może stanowić podstawę wykluczenia z Konkursu
decyzją Jury Konkursowego.
na następujących polach eksploatacji, zawsze wyłącznie na potrzeby realizacji Konkursu
oraz realizacji kampanii reklamowej produktów oferowanych do sprzedaży przez
Podmiot Zlecający Konkurs, w tym także w zakresie informowania o przebiegu Konkursu,
zwycięzcach, tj.::
▪ wprowadzania do obrotu,
▪ wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub
multimedialnej, wprowadzania do własnych baz danych i przechowywania w
archiwach i pamięci komputerowej, publicznego udostępniania dzieła w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług
telekomunikacyjnych),
▪ w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
▪ w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
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i)

j)

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
▪ informowania o Konkursie, jego przebiegu, zgłoszonych pracach, Zwycięzcach na
stronach internetowych Podmiotu Zlecającego Konkurs oraz Organizatora
Konkursu, na profilach społecznościowych, w tym typu: Facebook, Instagram,
Twitter oraz inne.
o Z chwilą dokonania Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie
przez Organizatora praw zależnych do prac konkursowych.
o Z chwilą dokonania Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać
osobistych praw autorskich do zgłoszonej pracy.
o Z chwilą dokonania Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie
zgłoszonej pracy konkursowej w ramach reklamy lub promocji Podmiotu Zlecającego
Konkurs lub jego produktów.
o Z chwilą dokonania Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik upoważnia Organizatora i Podmiot
Zlecający Konkurs do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku
oznaczenia Pracy Konkursowej.
o Uczestnik wyraża zgodę i oświadcza, że nie narusza jego prawa połączenie Pracy
Konkursowej z innymi utworami lub dziełami nie mającymi charakteru Prac
Konkursowych, usunięcie fragmentów Pracy Konkursowej lub dodanie do niej nowych
elementów, jak również umieszczanie Pracy Konkursowej obok lub w sąsiedztwie innych
utworów.
Na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, Organizator oraz Podmiot Zlecający Konkurs
zastrzegają, że z chwilą otrzymania przez Zwycięzcę jednej z nagród, o których mowa poniżej,
Podmiot Zlecający Konkurs nabywa, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia dodatkowego, wszelkie
prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej, bez ograniczeń ilościowych,
czasowych i terytorialnych na wszystkich znanych polach eksploatacji, wraz z prawem do
decydowania o utworach zależnych i prawach do nich oraz upoważnienie do wprowadzania
samodzielnie przez Podmiot Zlecający Konkurs dowolnych zmian w dziełach i przekazywania
wskazanych wyżej upoważnień osobom trzecim. W szczególności przeniesienie autorskich praw
majątkowych do Pracy Konkursowej obejmuje następujące pola eksploatacji:
• wprowadzania do obrotu,
• wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub
multimedialnej, wprowadzania do własnych baz danych i przechowywania w
archiwach i pamięci komputerowej, publicznego udostępniania dzieła w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług
telekomunikacyjnych),
• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
• w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Z chwilą otrzymania nagrody Uczestnik przenosi na Podmiot Zlecający Konkurs majątkowe prawa
autorskie do zgłaszanych prac, wraz z prawem udzielania zezwoleń na wykorzystanie autorskich
praw zależnych mogących powstać w przyszłości opracowań prac konkursowych.

6) [Zwycięzcy Konkursu]
a)

Zwycięzcami konkursu jest 15 (w przypadku kiedy nagrodą główną zostanie obdarowany
zwycięzca nagrody dwutygodniowej) lub 16 (w przypadku kiedy zwycięzcą nagrody głównej będzie
osoba, która nie wygrała nagrody dwutygodniowej) Uczestników Konkursu z najciekawszymi
według Jury Konkursowego zgłoszeniami.
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b) Organizator poinformuje o wyłonieniu Zwycięzców poprzez wysłanie wiadomości email na adres
wskazany podczas zgłoszenia do Konkursu. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym,
zawierać będzie dane o przyznaniu nagrody.
c)

Decyzja Jury Konkursowego o wyborze Zwycięzców nagrody dwutygodniowej, zostanie podana do
publicznej wiadomości na Stronie Internetowej w zakładce Galeria w terminie 3 dni od daty
zakończenia danego etapu Konkursu. Zwycięzcy poszczególnych etapów będą wyłaniani wg
wskazania w pkt 2. b).

d) Decyzja Jury Konkursowego o wyborze Zwycięzcy nagrody głównej, zostanie podana do publicznej
wiadomości do dnia 21.11.2018 r. na Stronie Internetowej w zakładce Galeria. Zwycięzcy
poszczególnych etapów będą wyłaniani wg wskazania w pkt 2. b).
e)

Zwycięzcą może zostać tylko osoba, która spełnia warunki, o których mowa w pkt. 5 powyżej. Jury
Konkursowe może dokonać sprawdzenia spełniania przez Uczestnika Konkursu warunków, o
których mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku stwierdzenia, że osoba uczestnicząca w
Konkursie nie spełnia warunków, o których mowa w pkt. 5 powyżej lub w przypadku stwierdzenia,
że Uczestnik Konkursu lub Zwycięzca w sposób wskazany w pkt 5.g Regulaminu naruszył niniejszy
Regulamin, Jury może wyeliminować go z Konkursu.

f)

Zwycięzcy zobowiązani są, w ciągu 14 dni od wysłania wiadomości e-mail informującej ich o
przyznaniu Nagrody, przesłać na adres, z którego otrzymali informację o wygranej, informacje
niezbędne w celu otrzymania Nagrody i wypełnienia obowiązków podatkowych przez
Organizatora tj. w szczególności adres zamieszkania, wskazać adres, na który ma zostać wysłana
Nagroda oraz nr telefonu kontaktowego. Jednocześnie, laureaci winni przesłać wraz z
informacjami, o których mowa w niniejszym ustępie, podpisane oświadczenie według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu („Oświadczenie”), w którym potwierdzają fakt
przeniesienia autorskich praw majątkowych do Pracy na Organizatora. Oświadczenie może być
przesłane w formie skanu (w formacie pdf), niemniej konieczne jest również przesłanie oryginału
oświadczenia na adres Organizatora, podany w § 1 Regulaminu, w terminie wskazanym w zdaniu
pierwszym niniejszego ustępu (decyduje data stempla pocztowego).

7) [Nagrody w Konkursie]
a)

Nagroda główna:
•

Dwuosobowa, pięciodniowa wycieczka – w zakresie poniżej wskazanym – do Narodowej
Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) o wartości 28 000 zł brutto (1x).
Warunkiem wydania Nagrody Głównej jest podpisanie pomiędzy Organizatorem Konkursu a
Zwycięzcą Nagrody Głównej umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
W ramach Nagrody głównej pokrywane są następujące koszty związane z wycieczką dla
dwóch osób (pozostałe koszty pokrywane są przez Zwycięzcę oraz osobę towarzyszącą):
przelot na trasie Warszawa – Orlando – Warszawa z uwzględnieniem przesiadki w jednym z
europejskich miast, prywatne transfery lotnisko-hotel-lotnisko, transfery niezbędne do
realizacji programu, tj. odwiedzenia punktów wycieczki objętych programem, 3 noclegi w
hotelu, zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja).
Zwiedzanie Orlando oraz Kennedy Space Center w zakresie objętym programem, Opieka
angielskojęzycznego przewodnika według programu, Bilety wstępu według programu,
Ubezpieczenie turystyczne TU EUROPA,
Zwycięzca zobowiązany jest do podania danych osoby towarzyszącej w terminie do 7 dni,
Osobą towarzyszącą może być osoba pełnoletnia posiadającą pełną zdolność do czynności
prawnych.
Organizator Konkursu zastrzega, iż po stronie Zwycięzcy ciąży obowiązek dopełnienia
wszelkich formalności administracyjnoprawnych uprawniających do wstępu na terytorium
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Stanów Zjednoczonych Ameryki, w tym w szczególności wizy. Brak dopełnienia ww.
obowiązków będzie stanowił przeszkodę do wydania Nagrody głównej.
b) Nagrody dodatkowe:
•
c)

15 smartwatchy firmy Garmin VIVOMOVE HR Czarny o wartości 806 zł brutto (każdy).

Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne. Zwycięzca
Konkursu otrzyma również dodatkową nagrodę pieniężną odpowiadającą wysokości należnego
podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród rzeczowych tj. 11,11% wartości
przekazywanej im odpowiednio Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych, która zostanie
potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób
fizycznych od przekazanych w Konkursie Nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego.

d) Wydanie Nagród Zwycięzcom, za co odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator Konkursu, nastąpi
do 30 dni po ogłoszeniu wyników ostatniego etapu (tj. 21.11.2018r.), oraz po uprzednim podaniu
pełnych danych adresowych. W przypadku podania danych po 21.11.2018r. 30 dni liczone jest od
dnia otrzymania pełnych danych kontaktowych, tj. nr PESEL, oraz danych kontaktowych przez
Zwycięzcę Konkursu.
e)

W wypadku, gdy Zwycięzca nie poda prawidłowych danych niezbędnych do wydania Nagród,
nagroda nie zostanie odebrana, a także w przypadku, w którym Zwycięzca Nagrody Głównej nie
przekaże Organizatorowi w terminie 14 dni podpisanej umowy, o której mowa w pkt 7 lit. a)
Umowy powyżej lub nie dopełni innych formalności związanych z wyjazdem, Organizator
zastrzega sobie możliwość wyboru innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie
Nagroda, stosownie do postanowień Regulaminu albo nieprzyznania tej Nagrody w ogóle, w
całości lub w części.

f)

Zwycięzca zobowiązany jest do podania prawidłowych danych niezbędnych do wydania
przyznanej Nagrody (imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, adres zamieszkania, numer
PESEL).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8) [Dane osobowe]
1.

2.
3.
4.

5.

Uczestnik w związku z Konkursem podaje następujące dane:
• Imię
• Nazwisko
• Adres e-mail
• Miasto zamieszkania,
• Nick,
• NUMER KLIENTA UPC Polska Sp. z o.o.
Administratorem danych osobowych Uczestników, przetwarzanych w związku z Konkursem jest
Organizator Konkursu..
Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego przez
Organizatora Konkursu wyłącznie w celu:
• organizacji Konkursu,
• przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród
• rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, z
zastrzeżeniem że dane ulegają usunięciu w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, a także w przypadkach przewidzianych Regulaminie..
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6.

Organizator Konkursu informuje, że przetwarzanie danych osobowych w związku z Konkursem zostanie
powierzone Podmiotowi Zlecającemu Konkurs – UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al.
Jana Pawła II 27, kod pocztowy: 00-867, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000273136,

9) [Reklamacje]
a)

Ewentualne reklamacje Uczestników Konkursu będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia
doręczenia reklamacji i mogą być zgłaszane w Okresie Konkursu oraz 14 dni po jego zakończeniu.
Reklamacje powinny być przesłane wraz z uzasadnieniem listownie na adres siedziby Organizatora
Konkursu: GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K, ul. Grzybowska 5a,
00-132 Warszawa, z dopiskiem Konkurs „KOSMICZNY KONKURS” lub mailowo na adres:
kontakt@kosmicznykonkurs.pl oraz wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który
Organizator Konkursu ma odesłać odpowiedź na reklamację.

b) Odpowiedzi na reklamacje zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
wskazany przez Uczestnika Konkursu w treści reklamacji.
10) [Dostępność Regulaminu i ogólnych zasad Konkursu]
Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora Konkursu, siedzibie Podmiotu Zlecającego
Konkurs oraz na Stronie Internetowej.
11) [Postanowienia końcowe]
a)

Uczestnik Konkursu zobowiązany jest nie ingerować w przebieg Konkursu w sposób sprzeczny z
prawem, treścią Regulaminu lub w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Za ingerowanie w
przebieg konkursu będą uważane w szczególności wszelkie działania które naruszały będą jego
zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się w
szczególności do niedekompilowania, nie wykorzystywania skryptów, nie ingerowania w bazę
danych przy pomocy innych niż przygotowane przez Organizatora narzędzia, nie ingerowania w
oprogramowanie komputera oraz do niepodejmowania innych działań mających na celu uzyskanie
dodatkowych korzyści w Konkursie.

b) W przypadku zmiany adresu e-mail podanego przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do
powiadomienia Organizatora o zmianie poprzez przesłanie wiadomości na adres:
kontakt@kosmicznykonkurs.pl
c)

Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres:
kontakt@kosmicznykonkurs.pl z informacją o takiej rezygnacji z adresu e-mail, podanego przez
Uczestnika podczas zgłoszenia. Po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji z Konkursu Organizator
Konkursu usunie ze strony internetowej projekt nadesłany przez osobę rezygnującą z udziału w
konkursie.

d) Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, z ważnych
powodów pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników Konkursu i
podstawowych zasad Konkursu. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o zmianach w
Regulaminie w odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Uczestnikom zapoznanie się ze
zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Konkursie. W przypadku nie
zaakceptowania przez Uczestnika nowych postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić
od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.
e)

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
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ZAŁĄCZNIK NUMER 1

OŚWIADCZENIE

A. DANE UCZESTNIKA KONKURSU:
Jako Uczestnik Konkursu „Kosmiczny Konkurs”, w związku z uzyskaniem nagrody w
Konkursie, na podstawie Regulaminu, w tym pkt 6f niniejszym:
Podaję oraz potwierdzam dane niezbędne do wydania nagrody:
imię: ______________,
nazwisko: ______________,
adres zamieszkania: ______________,
adres doręczenia nagrody (jeśli inny niż adres zamieszkania): ______________.
nr PESEL: ______________.

_____________________________
(data, imię i nazwisko)
B. ZGODA NA PRZETWARZENIE DANYCH OSOBOWYCH:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Goldensubmarine Sp. z o.o. Sp.k.
moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w związku z udziałem w
Konkursie a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zgodnie z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności dalsze powierzenie przetwarzania
podmiotom uczestniczącym w Konkursie, tj. UPC Polska Sp. z o.o., jako Podmiotowi
Zlecającemu Konkurs.

_____________________________
(data, imię i nazwisko)
C. ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU:
Uczestnik Konkursu niniejszym na podstawie obowiązujących przepisów, w tym w
szczególności art. 81 i innych ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz na podstawie art. 23 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
cywilny, wyraża zgodę na wykorzystanie dóbr osobistych Uczestnika Konkursu w postaci
wizerunku, którego zapis zawiera zdjęcie, a nadto jego imienia i nazwiska,, w całości lub w
części, przez GoldenSubmarine Sp. z o.o. Sp.k., jako Organizatora Konkursu oraz UPC
Polska Sp. z o.o., jako Podmiot Zlecający Konkursu, w celach reklamowych, promocyjnych i
marketingowych związanych z prowadzonym Konkursemi obejmuje w szczególności, choć
nie wyłącznie, takie formy publikacji jak: udostępnianie na stronie internetowej oraz
zamieszczenie w kanałach promocyjnych i informacyjnych firmy UPC: YouTube, Facebook,
Instagram.
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Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgoda o której mowa w ust. 1 powyżej:
a) wydawana jest bezwarunkowo, w szczególności jakiekolwiek wykorzystanie filmu
produkcyjnego w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej, nie będzie wymagało
składania jakichkolwiek oświadczeń ze strony Uczestnika Konkursu,
b) jest nieodwołalna, w szczególności w zakresie w jakim zdjęcie zostało wykorzystane,
c) obejmuje uprawnienie do modyfikacji zapisu w szczególności w zakresie koniecznym
do prawidłowego wykorzystania filmu produkcyjnego w celu wskazanym w ust. 1
powyżej,
d) upoważnia do decydowania o formie i czasie udostępniania zdjecia w celu wskazanym
w ust.1 powyżej.

_____________________________
(data, imię i nazwisko)
D. PRAWA AUTORSKIE:
Niniejszym potwierdzam oraz oświadczam, że z chwilą otrzymania nagrody, Podmiot
Zlecający Konkurs, tj. UPC Polska Sp. z o.o. nabywa, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia
dodatkowego, wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, bez
ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich znanych polach
eksploatacji, wraz z prawem do decydowania o utworach zależnych i prawach do nich oraz
upoważnienie do wprowadzania samodzielnie przez Podmiot Zlecający Konkurs dowolnych
zmian w dziełach i przekazywania wskazanych wyżej upoważnień osobom trzecim. W
szczególności przeniesienie autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej obejmuje
następujące pola eksploatacji:
a) wprowadzania do obrotu,
b) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub
multimedialnej, wprowadzania do własnych baz danych i przechowywania w
archiwach i pamięci komputerowej, publicznego udostępniania dzieła w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
(m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług
telekomunikacyjnych),
c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
d) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Z chwilą otrzymania nagrody Uczestnik przenosi na Podmiot Zlecający Konkurs majątkowe
prawa autorskie do zgłaszanych prac, wraz z prawem udzielania zezwoleń na wykorzystanie
autorskich praw zależnych mogących powstać w przyszłości opracowań prac konkursowych.
____________________________
(data, imię i nazwisko)
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ZAŁĄCZNIK NUMER 2

UMOWA

zawarta w ____________ w dniu ____________ roku pomiędzy:
GOLDENSUBMARINE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą w
Poznaniu, ul. Palacza 113, wpisaną do wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu
Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489569, o numerze NIP 779-232-3833, o kapitale zakładowym 50 000 zł reprezentowaną przez komplementariusza:
GOLDENSUBMARINE Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Palacza 113, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000277446 reprezentowana przez dwóch
Członków Zarządu: Grzegorza Krzemienia – Prezesa Zarządu. Marcina Grucę – Członka
Zarządu, zwaną dalej „Goldensubmarine”.
a
Panem/Panią ____________, zamieszkałym/ą w ____________, posiadająca numer PESEL:
____________, o legitymującym się dowodem osobistym seria/numer: ____________, zwana
dalej „Uczestnikiem Konkursu”,
zwane dalej „Stronami” a każdy „Stroną”,
o następującej treści:
§ 1.
1. Strony zgodnie oświadczają, iż Uczestnik Konkursu brał udział w Konkursie „Kosmiczny
Konkurs” (dalej jako „Konkurs”), w związku z którym został wybrany jako Zwycięzca
nagrody głównej w postaci wycieczki do Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni
Kosmicznej NASA (dalej jako: „Wycieczka”) na zasadach określonych Regulaminem
Konkursu „Kosmiczny Konkurs” (dalej jako: „Konkurs”).
2. Zasady Wycieczki, w tym jej plan i założenia zostaną przekazane Uczestnikowi Konkursu
w terminie do ____________.
3. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw i obowiązków Uczestnika Konkursu
w związku z organizacją Nagrody.

§ 2.
1. W związku z organizacją Nagrody, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż potwierdza, że:
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a) zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść, w tym w szczególności w
zakresie, w jakim odnosi się on do wyjazdu organizowanego jako nagroda za udział
w Konkursie;
b) zobowiązuje się stosować do ustalonego porządku organizacyjnego wyjazdu, działać z
należytą starannością, rozwagą i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
c) ponoszę pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania podczas
organizowanego wyjazdu,
d) mam świadomość oraz w pełni akceptuję, że Organizator Konkursu, tj.
GoldenSubmarine Sp. z o.o. Sp.k., ani Podmiot Zlecający Konkurs, tj. UPC Sp. z
o.o., nie ponoszą odpowiedzialności za moje działania podczas organizowanego
wyjazdu, a nadto, że są zobowiązani wyłącznie do świadczeń wskazanych wprost i
jednoznacznie w Regulaminie lub co do których złożyli osobne zapewnienia,
e) nie będzie dochodzić żadnych roszczeń od Organizatora Konkursu, ani Podmiotu
Zlecającego Konkurs, związanych z naprawieniem szkody wynikłej podczas
wyjazdu, chyba że wynikła ona z umyślnego działania lub zaniechania w/w
podmiotów.
2. W związku z organizacją Nagrody, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do:
a) zawarcia we własnym zakresie, na własny koszt, umowny ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków oraz jej doręczenia GoldenSubmarine w terminie do dnia
____________,
b) zorganizowania we własnym zakresie oraz na własny koszt wszelkich czynności
celem zapewnienia możliwości wstępu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki
(USA) w terminie do ____________ oraz ich okazania GoldenSubmarine w terminie
do dnia ____________.
c) ____________
3. W przypadku podjęcia przez Uczestnika Konkursu działań niezgodnych z Regulaminem
lub Umową, w tym w szczególności braku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2
powyżej, Uczestnik Konkursu nie będzie miał możliwości udziału w Wycieczce, co nie
będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeń po jego stronie w stosunku do
GoldenSubmarine, czy podmiotu zlecającego Konkurs, tj. UPC Polska Sp. z o.o.
§ 3.
1. W związku z organizacją Wycieczki, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przesłania
Organizatorowi Konkursu 100 zdjęć dobrej jakości z Wycieczki przedstawiających jej
przebieg (dalej jako: „Zdjęcia”).
2. Zdjęcia zostaną przesłane w formacie ____________ w terminie do ____________ na
adres ____________.
3. Uczestnik Konkursu, w związku z udziałem w Konkursie oraz udziałem w Wycieczce,
przenosi na UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, kod
pocztowy: 00 – 867, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
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Gospodarczy – KRS, pod numerem KRS 273136, NIP 5262461791, REGON 016308978,
kapitał zakładowy w wysokości 110.000.000 PLN (dalej: „UPC”) autorskie prawa
majątkowe do Zdjęć wraz z uprawnieniem do wykonywania praw zależnych na zasadach
poniżej wskazanych:
a) z chwilą faktycznego wejścia GoldenSubmarine w posiadania danego utworu,
b) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich
znanych w dniu zawarcia Umowy pól eksploatacji, w tym w szczególności w
zakresie:
i.
utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego ( np.
CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
ii.
zwielokrotnianie utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym
techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową,
techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników
dostosowanych do tej samej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
iii. wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,
iv.
wyświetlania, rozpowszechniania i publicznego odtwarzania utworu,
v.
nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji lub
fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
vi.
nadawanie za pośrednictwem satelity,
vii.
reemisja,
viii. wymiana nośników, na których utwór utrwalono,
ix. wykorzystanie w utworach multimedialnych,
x. wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i
reklamy,
xi. wprowadzanie zmian, skrótów,
xii. sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i
lektora,
xiii. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym,
xiv. w zakresie wszelkich działań inwestycyjnych, projektowych ADS.
2. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do utworów, nabywa się
własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
3. Uczestnik oświadcza, iż posiada pełnię praw autorskich do utworów w postaci Zdjęć, w
tym co najmniej w zakresie pozwalającym na ich przeniesienie na UPC w zakresie
powyżej wskazanym.
4. W przypadku, w którym na Zdjęciach utrwalone będą postacie innych – poza
Uczestnikiem Konkursu – osób, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż posiada ich zgodę na
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publiczne wykorzystywanie ich wizerunku, w tym w szczególności w zakresie
określonych niniejsza Umowa.
5. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich
przysługujących mu w odniesieniu do Zdjęć (w tym w szczególności prawa do
identyfikacji
autorstwa
bądź
ograniczenia
kolejnych
modyfikacji)
.
§ 4.
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
3. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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