Regulamin konkursu: “DevAdventCalendar 2018” programistyczny kalendarz adwentowy
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Głównym organizatorem konkursu oraz osobowością prawną wydarzenia jest Michał
Gellert, Mostki 41, 63-507 Kobyla Góra, NIP:5140304754. Pozostali organizatorzy
dostępni są na stronie: https://devadventcalendar.pl/Home/About
2. Partnerzy oraz sponsorzy zostali wyszczególnieni na stronie:
https://devadventcalendar.pl/Home/Sponsors
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na stronie
https://devadventcalendar.plw dniach 1 grudnia do 24 grudnia 2018.
§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada
pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności
prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego.
3. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik powinien: zarejestrować się jako uczestnik
na stronie wydarzenia https://devadventcalendar.pl
§3 NAGRODY
1. W konkursie zostaną przyznane nagrody widoczne na stronie:
https://devadventcalendar.plw zakładce Nagrody.
2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju,
ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
5. Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie podatku od nagród.
6. Organizator pobierze od każdego laureata dodatkową nagrodę pieniężną na poczet
zryczałtowanego podatku od nagród w konkursach, o którym mowa w art. 30 ust. 1
pkt 2 ustawy „o podatku dochodowym od osób fizycznych” z dnia 26 lipca 1991 r.,
który zostanie odprowadzony przez Organizatora do właściwego Urzędu
Skarbowego.
§4 PRZEBIEG KONKURSU
1. W ramach konkursu codziennie na stronie https://devadventcalendar.plo godzinie
12:00 strefy UTC+01:00 (południe) zostanie udostępnione do otwarcia “wirtualne
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okienko”. Opcja otwarcia okienka zostanie wyłączona o godzinie 23:59 strefy
UTC+01:00 tego samego dnia.
“Po otwarciu okienka” może być dostępna będzie opcjonalna do wykorzystania
zniżka, oraz zadanie związane z IT.
Najlepsi uczestnicy zostaną wyłonieni wśród osób, które najwięcej razy otwierały
okienka i odpowiadały poprawnie na zagadki, według następujących wag:
a. regularności wysyłania odpowiedzi * 100 pkt za każdy dzień
b. poprawności udzielanych odpowiedzi (liczby udzielonych błędnie
odpowiedzi) * 30 (każda błędna odpowiedź odejmuje 5 punktów, minimalna
liczba punktów to 0, nie można uzyskać punktów ujemnych)
c. godziny udzielenia odpowiedzi (w przypadku takiej samej liczby punktów u
kilku uczestników, będzie brany pod uwagę sumaryczny czas od
udostępnienia okienka do wysłania pierwszej poprawnej odpowiedzi)
Po 24 dniach na podstawie liczby zebranych punktów zostaną wybrani zwycięzcy,
którzy do 31.12.2018 zostaną powiadomieni o wygranej.
Celem przekazania nagrody administrator nagrody będzie kontaktował się mailowo ze
zwycięzcami. Jeżeli nagroda będzie wymagała podania adresu, nieujawnienie go
przez uczestnika będzie równoznaczne z rezygnacją z nagrody. W takiej sytuacji
nagroda ta zostanie przekazana kolejnej osobie o mniejszej liczbie punktów.
Użytkownik ma prawo ukryć swoje swoje dane. W takiej sytuacji na liście
zwycięzców pojawi się tylko pierwsza litera jego imienia, oraz pierwsza litera
nazwiska.
W przypadku braku odpowiedzi do 14.01.2019 nagroda zostanie przyznana
kolejnemu uczestnikowi.
§5 REKLAMACJE

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane mailowo na adres
devadventcalendar@gmail.com
2. Reklamacje powinny być zgłaszane jak najszybciej, a najlepiej w momencie
zauważenia przez uczestnika nieścisłości.
3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Michał Gellert,
Mostki 41, 63-507 Kobyla Góra, NIP:5140304754.
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z
Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w
celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie Konkursowych oraz w celu
sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania
usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o
ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).
§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od
czasu opublikowania go na stronie https://devadventcalendar.pl. Uczestnik może na życzenie
uzyskać wgląd do starszych wersji regulaminu. Znajdują się w linkach poniżej.

Aktualna wersja: v1
Brak starszych wersji tego dokumentu.

