
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu „Quiz wiedzy o Internecie Globalnym” (dalej: 
„Konkurs”) jest S-NET spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w 
Krakowie,  
przy ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – 
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000339576, NIP: 677233424, REGON: 121051558, e.mail: marketing@s-
net.pl , zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 
4. Fundatorem nagród w konkursie jest firma S-NET Sp. Z o. o.  
5. Konkurs trwa od godziny 10:00 dnia 9 maja 2017 r. do dnia 10 maja 2017 r., do 

godziny 13:00 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”). 
6. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, 

Organizator powoła komisję konkursową w składzie: trzech przedstawicieli 
Organizatora(dalej: „Komisja”). 

 §2 UCZESTNICY KONKURSU 

1. W Konkursie mogą̨ brać́ udział wszystkie osoby fizyczne działające jako 
konsumenci, które są̨ osobami pełnoletnimi i są uczestnikami 20. Konferencji 
KIKE organizowanej w Rawie Mazowieckiej w dniach wskazanych w § 1 ust. 5 
(dalej „Uczestnicy”). 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą̨ być́ pracownicy i przedstawiciele 
Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji 
konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, 
zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w 
Konkursie. 

3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. 
4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien: 

1. Wypełnić prawidłowo, według wcześniej ustalonego klucza odpowiedzi, 
kwestionariusz konkursowy w Okresie Trwania Konkursu. 

5. Każdy z Uczestników ma prawo wypełnić kwestionariusz tylko jeden raz. Każde 
kolejne zgłoszenie konkursowe Uczestnika będzie uznawane za nieważne.  

6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy 
przez to rozumieć wypełnienie kwestionariusza, wraz z udostępnieniem danych 
kontaktowych.  

 §3 NAGRODY 

1. W Konkursie przyznanych zostanie 8 następujących nagród (dalej: „Nagrody”): 
1. 2 bilety na koncert Bruno Mars mający miejsce 27.05.2017 r., o 

pojedynczej wartości 373 złote i 50 groszy netto. 



 

2. 2 bilety na koncert Aerosmith mający miejsce 02.06.2017 r., o 
pojedynczej wartości 448 złote i 50 groszy netto. 

3. 2 bilety na wydarzenie XV Memoriał Huberta Wagnera mający miejsce 
11.06.2017 r. (bilet obowiązuje na jeden dzień imprezy), o pojedynczej 
wartości 150 złotych i 00 groszy netto. 

4. 2 bilety na wydarzenie ME w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2017- Faza 
Grupowa mające miejsce 24.06.2017 r. (bilet obowiązuje na jeden dzień 
imprezy), o pojedynczej wartości 120 złotych i 00 groszy netto. 

2. Każdemu z uczestników Konkursu, który prawidłowo wypełni ankietę, 
przysługuje nagroda dodatkowa w postaci miesięcznego okresu darmowego 
korzystania z produktu GlobalMix dystrybuowanego przez Organizatora 
zgodnie z regulaminem Organizatora świadczenia tych usług. Regulamin taki 
dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.s-net.plJeżeli 
Uczestnik wyraża wolę otrzymania nagrody dodatkowej wówczas w terminie do 
dnia 20 maja 2017 roku powinien doręczyć Organizatorowi wiadomość e.mail 
(na adres: sales@s-net.pl) w treści której wskaże iż  był uczestnikiem Konkursu 
oraz chce otrzymać nagrodę dodatkową. Tytuł przesłanej wiadomości powinien 
brzmieć „Konkurs KIKE”. 

3. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego 
rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. 

4. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby 
trzecie. 

5. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda. 

 §4 PRZEBIEG KONKURSU 

1. Wypełnione przez Uczestników Kwestionariusze i doręczone Organizatorowi w 
Okresie Trwania Konkursu będą brały udział w Konkursie. Kwestionariusz 
konkursowy znajduje się na stronie internetowej: www.s-net.pl/kike (dalej: Storna 
Konkursowa) 

2. Uczestnik chcąc wziąć udział  Konkursie powinien posiadać dostęp do 
komputera lub innego urządzenia mającego dostęp do sieci Internet. 
Kwestionariusz uzupełniany jest w formie elektronicznej i wysyłany do 
Organizatora. 

3. Każdy z Uczestników będzie mógł wypełnić Kwestionariusz tylko raz w Okresie 
Trwania Konkursu. (Decyduje w szczególności: zbieżność adresów IP, 
zawartości plików Cookies oraz innych danych i parametrów komputerów, z 
których oddaje się głos w Konkursie). 

4. Na podstawie wypełnionych Kwestionariuszy zostanie wyłonionych 8 
zwycięskich Kwestionariuszy Konkursowych.  

5. Komisja wybierze 8 najlepszych, według klucza odpowiedzi, Kwestionariuszy, 
które zostaną nagrodzone. W przypadku gdy ilość poprawnych odpowiedzi 
będzie taka sama dla kilku Uczestników i przekroczy ona ilość Nagród w 
konkursie wówczas decyduje kolejność otrzymania przez Organizatora 
wypełnionego kwestionariusza. Rodzaj Nagrody będzie przyznany według 
preferencji Uczestnika zaznaczonych w kwestionariuszu. W przypadku gdy 
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Uczestników o tych samych preferencjach będzie więcej aniżeli dostępnych 
biletów na dane wydarzenie, wówczas decyduje ilość poprawnych odpowiedzi, 
a w przypadku takiej samej ilości odpowiedzi przez Uczestników decyduje 
kolejność otrzymania przez Organizatora kwestionariusza. 

6. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną 
powiadomieni o wygranej poprzez wysłanie przez Organizatora do dnia 10 maja 
2017 roku do godziny 13:00 stosownej wiadomości e-mail na adres Laureata 
wskazany w Kwestionariuszu. 

7. W celu realizacji nagrody przez Organizatora, Laureat jest zobowiązany do 
wysłania w terminie do dnia 12 maja 2017 roku na adres marketing@s-net.pl (z 
adresu, na który nadeszło powiadomienie o wygranej), wiadomości email 
zawierającej: dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu do 
wysyłki nagrody;  

8. Pod warunkiem zrealizowania postanowień opisanych w ust. 7 powyżej, 
Nagrody zostaną wysłane Laureatom do 7 dni przed datą wydarzenia  w formie 
przesyłki kurierskiej na adres podany w nadesłanej wiadomości e-mail, o której 
mowa w ust. 6 powyżej. Laureat może odebrać nagrodę także osobiście w 
siedzibie Organizatora. 

9. Lista Laureatów (zawierająca imię, pierwszą literę nazwiska oraz miasto) 
zostanie opublikowana do dnia 10 maja do godziny 13:00 na Stronie 
Konkursowej.  

  §5 REKLAMACJE 

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres 
Organizatora: S-NET sp. z o.o. siedzibą w Krakowie, przy ul. Juliusza Lea 114, 
lub w formie mailowej pod adres: marketing@s-net.pl. 

2. Reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, 
nazwisko, adres Uczestnika jak również dokładny opis problemu i wskazanie 
przyczyny reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia Organizatorowi. 

4. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym 
wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia 
reklamacji. W przypadku otrzymania reklamacji w formie mailowej, Organizator 
o decyzji komisji zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości 
elektronicznej na adres z którego otrzymał reklamację. 

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu 
reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym. 

  §6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest S-NET sp. z 
o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Juliusza Lea 114. 



 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w siedzibie Organizatora w 
związku z wykonaniem postanowień Regulaminu wyłącznie w celach 
związanych z przeprowadzeniem i organizacją Konkursu, tj. w celach 
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu w tym rozpatrzeniem 
ewentualnych reklamacji i wydaniem nagród, o których mowa w § 3 
Regulaminu. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania 
uniemożliwia otrzymanie nagród i rozpatrzenie ewentualnych reklamacji. 

4. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania 
ich usunięcia, przy czym żądanie usunięcia w trakcie trwania Konkursu jest 
równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie . 

5. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy 
o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.). 

  §7 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Organizator upoważnia Komisję nadzorującą prawidłowy przebieg Konkursu, 
do podejmowania decyzji w sprawie przebiegu i nadzoru nad Konkursem, 
wyłonienia zwycięzców bądź ewentualnego wykluczania Uczestników 
Konkursu w przypadkach opisanych w niniejszym Regulaminie. Decyzje Komisji 
zapadają większością głosów 

Na powyżej wymienione decyzje Komisji Uczestnikowi przysługuje reklamacja na 
zasadach opisanych w §5 Regulaminu. 

2. Uczestnik nie może przesyłać ani publikować treści niecenzuralnych, 
sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak 
również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą 
powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.. 

3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści o 
charakterze bezprawnym, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej 
przepisami prawa. 

4. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia 
przez niego Regulaminu bądź przepisów prawa. 

5. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do 
wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.s-net.pl/dokumenty. 

6. Organizator jest uprawniony do dokonania, z ważnych przyczyn (m.in. w 
przypadku zmiany przepisów prawa) zmian Regulaminu. 

7. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych przed dniem wejścia w 
życie zmian przysługujących Uczestnikom, w szczególności nie będą miały 
wpływu na przyznane Uczestnikom Nagrody. 
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