
Regulamin konkursu „Bakoma Twist”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1.  Niniejszy  Regulamin  określa  warunki  konkursu  pod  nazwą:  „Bakoma  Twist”,  zwanego  dalej
„Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest firma MSI Mariusz Składanowski z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy
ul. Szymanowskiego 5, 83-000 Pruszcz Gdański, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Support Media Sp. z o.o.; ul. Al. Jerozolimskie 107; 02-011
Warszawa (dalej: Sponsor).

§ 2.

Konkurs trwa od godz. 00:00 w dniu 14.07.2017 roku do  godz. 15:00 w dniu  28.07.2017  roku.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§ 3.

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne pełnoletnie albo osoby fizyczne niepełnoletnie w
wieku  powyżej  13  lat  (jeżeli  posiadają  i  przedstawią  Organizatorowi  pisemną  zgodę  opiekunów
prawnych). W przypadku przyznania nagrody Uczestnikom w wieku 13 – 18 lat nagrodę w imieniu
Uczestnika może odebrać wyłącznie opiekun prawny Uczestnika.

2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która posiada miejsce zamieszkania na terytorium RP.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

a) pracownicy Organizatora,
b) pracownicy  serwisu  Demotywatory.pl  oraz  członkowie  rodzin  Organizatora  i  pracowników

serwisu Demotywatory.pl. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu uznaje
się:  wstępnych,  zstępnych,  rodzeństwo oraz  małżonka,  a  także  wstępnych,  zstępnych  oraz
rodzeństwo małżonka pracownika.

§ 4.
1. Uczestnikiem Konkursu można zostać poprzez dokonanie skutecznego i kompletnego zgłoszenia.
Zgłoszenia można dokonać w terminie od godziny 00:00 w dniu 14.07.2017 roku do godziny 15:00 
w dniu 28.07.2017 roku poprzez wykonanie następujących czynności:

a)  umieszczenie  Demotywatora odpowiadającego  tematowi  Konkursu  opisanego  w  Zasadach
Konkursu, poprzez podstronę Konkursu znajdującą się w serwisie Demotywatory.pl

b) Demotywator powinien zawierać zdjęcie obrazujące zadany temat (o maksymalnej objętości 1MB),
tytuł oraz opis.

c) podanie prywatnego maila, a następnie potwierdzenie w celu weryfikacji. 



2. Jeden Uczestnik może dokonać kilku Zgłoszeń, jednak nie częściej niż co godzinę. Zgłoszenia nie
mogą  być  identyczne.  W  przypadku  gdy  kilku  Uczestników  dokona  identycznych  Zgłoszeń,  tylko
Zgłoszenie  dokonane,  jako  pierwsze  będzie  brało  udział  w  konkursie,  przy  czym  liczy  się  czas
nadesłania zgłoszenia, zaś pozostałe z takich Zgłoszeń nie będzie brało udziału w Konkursie.

3.  W ramach Konkursu można zgłosić Demotywator,  który  powstał  wcześniej  niż data rozpoczęcia
Konkursu i który był zamieszczony na stronie głównej serwisu demotywatory.pl, pod następującymi
warunkami:

a) uczestnik jest autorem danego Demotywatora,

b)  Demotywator  nie  jest  plagiatem innego Demotywatora,  który  jest  już  umieszczony  w serwisie
demotywatory.pl.

4.  Zgłoszenia,  w tym Demotywator,  nie  mogą zawierać  treści  naruszających prawa osób trzecich,
normy obyczajowe lub dobre obyczaje, w szczególności  nie mogą zawierać treści nieprzyzwoitych,
obraźliwych,  religijnych,  obscenicznych  lub  niestosownych.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do
oceny dokonanych Zgłoszeń na każdym etapie Konkursu i ich odrzucenia bez podania przyczyny po
weryfikacji dokonanej na podstawie kryteriów określonych w niniejszym ustępie.

5. Zgłoszenia nie mogą zawierać treści nawołujących pozostałych użytkowników do głosowania na
dane zgłoszenie, oraz takich które są niezgodne z regulaminem serwisu demotywatory.pl

6. Uczestnik dokonujący Zgłoszenia gwarantuje, że posiada wszelkie prawa do Zgłoszenia, a Zgłoszenie
nie narusza praw osób trzecich, w szczególności czci, dobrego imienia, praw autorskich oraz praw do
wizerunku.  Uczestnik  jest  zobowiązany  do  uzyskania  od  osób,  którym  przysługują  takie  prawa,
wszelkich  niezbędnych  praw,  licencji,  zgód  i  upoważnień  w  zakresie  niezbędnym  do  udziału  w
Konkursie.  Naruszenie  przez  Uczestnika  powyższych  postanowień  będzie  traktowane  jako  istotne
naruszenie  postanowień  regulaminu  Konkursu,  skutkujące  natychmiastowym  wykluczeniem
Uczestnika z udziału w Konkursie.

7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora i/lub osoby trzecie,
spowodowane wykorzystaniem w Zgłoszeniu treści naruszającej jakiekolwiek prawa chronione osób
trzecich  i  zobowiązany  jest  zwolnić  Organizatora  i/lub  osoby  trzecie  od  wszelkich  roszczeń
wynikających z tego faktu.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania Zgłoszenia, jeżeli było to
skutkiem przyczyn  technicznych,  za  które  nie  ponosi  odpowiedzialności,  w  szczególności  wskutek
przerwy  w  dostępie  do  sieci  Internet  i/lub  serwisu  WWW.DEMOTYWATORY.PL,  błędów  systemu
komputerowego serwisu WWW.DEMOTYWATORY.PL,  będących następstwem okoliczności  od niego
niezależnych.

9. Zgłoszenia, przed publikacją na stronie WWW.DEMOTYWATORY.PL,  zostaną zweryfikowane przez
Organizatora  pod  względem  zgodności  z  niniejszym  regulaminem  oraz  regulaminem  serwisu
demotywatory.pl.

§ 5.



1.  Organizator  zastrzega,  że  nabywa autorskie  prawa  majątkowe i  prawa  zależne,  bez  ograniczeń
czasowych i  terytorialnych  do nagrodzonych Zgłoszeń i  ich  poszczególnych  fragmentów,  mających
cechy  utworu  w  rozumieniu  przepisów  prawa,  na  wszystkich  znanych  polach  eksploatacji,  
w szczególności zaś:

a)  w  zakresie  utrwalania  i  zwielokrotniania  utworu  dowolną  techniką,  metodą,  sposobem  i  w
dowolnym formacie – w tym wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, zwłaszcza techniką
drukarską,  reprograficzną,  zapisu magnetycznego,  techniką cyfrową oraz  innymi znanymi w chwili
przeniesienia praw technikami, wprowadzanie do pamięci komputera;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono,

c) wprowadzanie do obrotu w kraju i zagranicą, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

d)  w  zakresie  rozpowszechniania  utworu  w  sposób  inny  niż  określony  w  pkt  b),  jego  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, w tym w sieciach Internet, extranet oraz intranet.

2.  W  szczególności  Organizator  nabywa  prawo  do  wykorzystania  utworów  do  własnych  celów
reklamowych i marketingowych, jak również prawo do korzystania i rozporządzania opracowaniami
utworu, na co Uczestnik wyraża zgodę.

3. Ponadto każdy Uczestnik zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego Demotywatora na stronie
WWW.DEMOTYWATORY.PL,  jeżeli  jego Demotywator otrzyma nagrodę, przez okres 1 roku, w celu
podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach Konkursu.

4. Nabycie praw do nagrodzonych Zgłoszeń następuje z chwilą odbioru Nagrody.

NAGRODY W KONKURSIE

§ 6.

1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody, wszystkie nagrody zwane są łącznie „Nagrodami”
albo każda z osobna „Nagrodą”:

a) 1 Nagroda Główna  – konsola PlayStation PS4  (Wartość nagrody wynosi 1 350 zł brutto (słownie:
tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych). Nagroda Główna zostanie przyznana raz, po obradach Jury od dnia
28.07.2017 roku , do dnia 31.07.2017 roku.

b)  1  Nagroda  za  II  miejsce   -  GoPro  HERO4  Session  (wartość  nagrody  984  zł  brutto  (słownie:
dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote). Nagroda Główna zostanie przyznana raz, po obradach Jury od
dnia 28.07.2017 roku , do dnia 31.07.2017 roku.

b) 2 Nagrody tygodniowe za III i IV miejsce w postaci aparatu Instax Mini 9 (wartość nagrody 430 zł
brutto.  (słownie:  czterysta  trzydzieści  złotych).  Nagrody  zostaną  przyznane  Demotywatorom
zgłoszonym  do  Konkursu,  które  uzyskały  największą  ilość  głosów  w danym  tygodniu  (za  pomocą



przycisku  „Mocne”).  Jeśli  dwa  lub  więcej  Demotywatorów  osiągną  równą  liczbę  głosów,  to  o
przyznaniu Nagrody Pocieszenia decydować będzie Jury.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY GŁÓWNEJ

§ 7.

1. Wybór zwycięzców Konkursu, zwanych dalej „Laureatami”, zostanie dokonany:

a)  w  przypadku  Nagrody  Głównej  oraz  Nagrody  za  II  miejsce  wybór  dokonywany  jest  przez  jury
Sponsora,  zwane dalej  „Jury”.  Skład Jury  określa  Sponsor.  Wyniki  prac  Jury  zostaną ogłoszone  na
stronie  WWW.DEMOTYWATORY.PL/twist  do  dnia  31.07.2017.  Jury  wybiera  zwycięzcę  Nagrody
Głównej spośród wszystkich Zgłoszeń dokonanych w okresie trwania Konkursu, tj. od godz. 00:00 dnia
14.07.2017 roku do godz. 15.00 dnia 28.07.2017 roku.

b)  w  przypadku  Nagrody  za  III  i  IV  miejsce  Laureat  zostanie  wybrany  poprzez  zliczenie  głosów
Internautów.  Internauci  na  stronie  WWW.DEMOTYWATORY.PL/twist  oddają  głosy  na  Zgłoszenia
zamieszczone przez Uczestników Konkursu, przy czym głosowanie w celu wyboru Nagrody Pocieszenia
odbywa się przez przyznawanie Zgłoszeniom Uczestników ocen „mocne”.

2.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  weryfikacji  prawidłowości  przyznawania  punktów
Zgłoszeniom  i  nieuwzględnienia  punktów,  które  zostały  przyznane/naliczone  na  skutek  działań
nieuczciwych  lub  wbrew  postanowieniom  regulaminu  serwisu  demotywatory.pl,  np.  poprzez
ingerencję w system informatyczny, tworzenie fikcyjnych głosujących, tworzenie plagiatów.

3. Przy przyznawaniu Nagród tygodniowych za III  i  IV miejsce będą brane pod uwagę prawidłowe
Zgłoszenia przesłane i zarejestrowane w systemie w okresie trwania Konkursu, tj. za Nagrodę za III
miejsce - od godz. 00:00 dnia 14.07.2017 do 20.07.2017; zaś za Nagrodę za IV miejsce od godz.00:00
21.07.2017 do 28.07.2017roku.

4. Nagroda za I i II miejsce przyznawana będzie w oparciu o kryteria oryginalności, pomysłowości oraz
dopasowania do tematu Konkursu.

5. Laureat Nagrody za III lub IV miejsce  może zostać także laureatem Nagrody za I i II miejsce.

6.  Decyzja  Jury  o  wyłonieniu  Laureata  Nagrody  Głównej  jest  ostateczna,  chyba  że  Jury  uzyska
wiarygodną informację,  że treść wybranego Zgłoszenia narusza prawa osób trzecich lub jej autor  
w  jakikolwiek  sposób  naruszył  postanowienia  niniejszego  regulaminu  lub  regulaminu  serwisu
demotywatory.pl. Jeżeli taki Laureat został wybrany, Jury może wstrzymać wydanie Nagrody do czasu
wyjaśnienia wątpliwości.

7.  W  przypadku  naruszenia  postanowień  niniejszego  regulaminu  lub  regulaminu  serwisu
demotywatory.pl przez Laureata Organizator może żądać zwrotu Nagrody, a jeżeli Nagroda nie została
jeszcze wysłana, Laureat traci prawo do Nagrody.

8.  Organizator  Konkursu  oraz  Jury  ma  prawo  dokonać  zmian  w Zgłoszeniach  Konkursowych  oraz
usunięcia  ich  z  Konkursu  bez  podawania  przyczyn,  jeśli  uzna  takie  działanie  za  uzasadnione  w
szczególności  w  przypadkach  naruszenia  przez  Uczestnika  uzasadnionych  interesów  Organizatora,
regulaminu Konkursu lub regulaminu serwisu demotywatory.pl. 



WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY

§ 8.

1. Uczestnik, któremu przyznano Nagrodę, w ciągu 4 dni od daty obrad Jury, zostanie poinformowany
przez  Organizatora  emailem  na  adres  podany  przy  rejestracji  w  serwisie  demotywatory.pl  
o nagrodzeniu jego Zgłoszenia.

2.  Uczestnik  zostanie  poproszony  o przesłanie  za pomocą adresu email  wskazanego w Zgłoszeniu
danych  niezbędnych  do  wydania  Nagrody  (np.  imię,  nazwisko,  adres  zamieszkania  wraz  z  ulicą  i
numerem  domu/mieszkania,  kodem  pocztowym  i  miejscowością,  numer  PESEL  i  numer  telefonu
kontaktowego, a w przypadku osób niepełnoletnich – zgody opiekunów na uczestnictwo w Konkursie,
numer  NIP  oraz  właściwy  Urząd  Skarbowy).  Dane  te  powinny  być  przesłane  na  adres
 e-mail wskazany przez Organizatora Konkursu w ciągu 5 dni od daty wysłania emaila do Uczestnika 
z zawiadomieniem.

3.  Organizator  nie  odpowiada  za  niedostarczenie  wiadomości  email  do  Uczestnika,  któremu
przyznano Nagrodę, jeżeli okoliczność ta wynika z przyczyn niezależnych od Operatora.

4. W przypadku, gdy Uczestnik nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w pkt 2 niniejszego
paragrafu, wówczas traci prawo do Nagrody i nastąpi powtórna weryfikacja prawa do Nagrody na
podstawie  listy  rezerwowej.  Ewentualna weryfikacja prawa do Nagrody Uczestników rezerwowych
będzie  prowadzona  według  kolejności  umieszczenia  Uczestników  na  liście  wyników  obrad  Jury  i
zgodnie z procedurą określoną w niniejszym paragrafie. Jeżeli żaden z Uczestników z listy nie spełni
warunków określonych w niniejszym paragrafie i tym samym nie uzyska prawa do Nagrody, Nagroda
pozostaje w dyspozycji Sponsora.

5. Uczestnik Konkursu utraci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli:

a) nie dopełni w terminie któregoś z obowiązków określonych niniejszym regulaminem, koniecznych
do wydania Nagrody; lub

b) z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać Nagrody; lub

c) odmówi podania pełnych i prawidłowych danych koniecznych do przesłania Nagrody wskazanych w
§8 ust. 2 powyżej.

6. Po weryfikacji  Laureatów Organizator opublikuje na stronie WWW.DEMOTYWATORY.PL/twist dane
osobowe: imię lub login Laureata, na co Laureat wyraża zgodę z chwilą wysłania Zgłoszenia.

OGŁASZANIE WYNIKÓW KONKURSU I WYDAWANIE NAGRÓD

§ 9.

1. Podmiotem wydającym nagrodę jest Sponsor.

2.  Pod  warunkiem  przekazania  Sponsorowi  prawidłowych  danych  (zgodnie  z  treścią  §8  ust.  2
niniejszego  Regulaminu),  Sponsor  Konkursu  zapłaci  za  Laureata  Nagrody  Głównej  zryczałtowany
podatek dochodowy w wysokości 10% wartości  Nagrody Głównej a następnie przekaże Laureatowi
deklarację PIT-8AR w terminie do 28.02.2018.



3.  Nagroda  Główna  oraz  Nagrody  Pocieszenia  zostaną  wysłane  pocztą  przesyłką  poleconą  lub
przesyłką kurierską.

4. Za datę wydania Laureatowi Nagrody uważa się datę jej odebrania przez Laureata.

5.  Laureatowi  Nagrody nie przysługuje  prawo do zastrzeżenia  szczególnych właściwości  Nagrody,  
w szczególności koloru, ani do otrzymania jej ekwiwalentu rzeczowego lub pieniężnego.

6. Organizator oraz Sponsor nie ponoszą odpowiedzialności za wady fizyczne ani prawne Nagrody.
Organizator  nie  udziela  rękojmi  na  Nagrodę.  Laureat  może  korzystać  z  uprawnień  gwarancyjnych
względem producenta Nagrody, jeżeli taka gwarancja została udzielona.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 10.

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu.

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych  jest dobrowolne. ale konieczne do przeprowadzenia
Konkursu, w tym do odebrania Nagrody.

3. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo poprawiania danych i żądania ich usunięcia.

4.  Administratorem  danych  osobowych  Uczestników  Konkursu  jest  właściciel  serwisu
demotywatory.pl  –  firma MSI  siedzibą  w Pruszczu  Gdańskim, przy  ul.  Szymanowskiego 5,  83-000
Pruszcz Gdański.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 11.

1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu muszą być złożone listem poleconym do dnia
30.08.2017 roku  na adres  siedziby  Organizatora.  O zachowaniu terminu  do wniesienia  reklamacji
decyduje data wpłynięcia listu poleconego do Organizatora.  Reklamacje zgłoszone po terminie nie
będą rozpatrywane.

2.  Reklamacje rozpatruje  Organizator  na podstawie  regulaminu.  Rozpatrzeniu  podlegają  wyłącznie
reklamacje wskazujące adres zwrotny.

2. Rozpatrywanie reklamacji trwa 5 dni liczonych od dnia jej otrzymania. Zawiadomienie o sposobie
rozpatrzenia reklamacji zostanie wysłanie listem poleconym na adres podany w reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12.

1.  Wszelkie  materiały  promocyjno-reklamowe  dotyczące  Konkursu  mają  charakter  wyłącznie
informacyjny.



2. Organizator i Administrator serwisu demotywatory.pl zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian
w  Regulaminie  w  czasie  trwania  Konkursu,  o  ile  nie  wpłynie  to  na  pogorszenie  warunków
uczestnictwa  w  Konkursie  i  nie  znajdują  zastosowania  do  już  dokonanych  Zgłoszeń.  Zmiany  te
obowiązują od dnia zamieszczenia ich pod adresem internetowym: WWW.DEMOTYWATORY.PL/twist.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z przyczyn niezależnych
od  niego,  np.  związane  z  działaniem  Poczty  Polskiej,  operatorów  sieci  komórkowej,  operatorów
serwisów internetowych, firm kurierskich oraz innych podmiotów trzecich, na których działania lub
zaniechania Organizator nie ma wpływu.

4. Organizator ani Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za treść Zgłoszeń Konkursowych zgodnie  
z postanowieniami  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu  usług drogą elektroniczną (tekst
jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422).


