
Regulamin konkursu „Symbioza człowieka z technologią” !
§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu 
„Zaprezentuj za pomocą grafiki symbiozę człowieka z technologią” (zwanego dalej Konkursem). 
2. Organizatorem Konkursu jest „ACTIVE.PL” Marcin Jaszyk, 92-116 Łódź, ul. Giewont 38A NIP: 
727-110-69-84 (zwana dalej Organizatorem). !

§ 2 Uczestnicy konkursu 
1. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. 
2. Konkurs dedykowany jest wyłącznie dla czytelników bloga jestrudo.pl. W Konkursie nie mogą brać 
udziału pracownicy Organizatora, ASUS POLSKA oraz ich rodziny. !

§ 3 Zasady konkursu 
1. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez wysłanie zgłoszenia drogą mailową na adres 
kontakt@jestrudo.pl. Praca konkursowa to zaprezentowanie za pomocą grafiki/zdjęcia/rysunku 
symbiozy człowieka z technologią. W mailu wymagane jest także podanie danych: imię,nazwisko. 
2. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego regulaminu i 
jego warunków, ze zobowiązaniem się do przestrzegania jego zasad określonych w regulaminie oraz z 
potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 
3. Odpowiedzi wypełnione w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w niniejszym konkursie (ze 
szczególnym uwzględnieniem uszkodzonych plików) 
4. Nadesłanie zgłoszeń musi odbyć się w wyznaczonym terminie konkursu: od 11 kwietnia 2017 od 
godziny 00:01 do 27 kwietnia 2017 do godziny 23:59 
6. Zwycięzcą konkursu zostanie ten Uczestnik, którego praca zostanie uznana za najciekawszą. 
7. Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu odbędzie się na stronie jestrudo.pl 
8. Zgłoszenia po upływie terminu nie będą uwzględnione w konkursie. 
9. Uczestnik może udzielić tylko jednego zgłoszenia. W przypadku udzielenia kilku odpowiedzi 
konkursowych, żadna z nich nie zostanie uwzględniona. 
10. Prace konkursowe będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na 
rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursu i po tym czasie zostaną 
zniszczone. !

§ 4 Nagrody i zasady ich przyznawania 
1. Organizator przewidział jedną nagrodę. 
2. Nagrodą w Konkursie jest ASUS ZenBook UX410UA i5-7200U/8GB/512SSD/Win10 
3. Wartość nagrody to 4300 zł brutto. 
4. Wartość nagrody będzie podlegała opodatkowaniu zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, tzn. zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 11,11%. 
5. Organizator Konkursu pokrywa koszt opodatkowania nagrody. 
6. Za wygraną nagrodę rzeczową nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. 
7. Nagroda zostanie przekazana drogą kurierską najpóźniej do 21 dni od momentu zakończenia 
konkursu. W przypadku 4 prób dostarczenia przez kuriera nagroda do odbioru w siedzibie organizatora 
w przeciągu 30 dni roboczych. 
8. Organizator zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie oraz mailowo – na mailowo podane 
dane kontaktowe. ! !!
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§ 5 Reklamacje 
1. Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres 
Organizatora: a.kalinowski@active.pl w tytule pisząc „REKLAMACJA KONKURS” do 7 dni od momentu 
zakończenia konkursu 
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. 
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez 
Organizatora. !

§ 6 Ochrona Danych Osobowych 
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Uczestników w związku z Konkursem będą 
przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureata Konkursu. 
Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na 
wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i 
przeprowadzeniem konkursu przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska i 
pracy konkursowej na blogu jestrudo.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie 
podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. 
Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom 
przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku 
do 
organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. 
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator. !

§ 7 Postanowienia Końcowe 
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności nad wyborem zwycięzcy, czuwać będzie 
komisja w składzie: 

a) Przedstawiciele Asus Polska 
b) przedstawiciel jestrudo.pl 
c) Przedstawiciel Organizatora 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 
a) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator 
przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w 
szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 
b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od 
Organizatora; 
c) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym 
spowodowane. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów 
prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z 
przepisami przeprowadzenie Konkursu.
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