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Regulamin Konkursu lojalnościowego zorganizowanego z okazji 

rozpoczęcia roku szkolnego dla szkół będących klientami SYLMIET 

 

§ 1. Definicje i postanowienia ogólne 

1. Definicje: 

a) "Konkurs" – konkurs lojalnościowy przeznaczony wyłącznie dla Uczestników, 

którzy w okresie od 01.08.2020 do 31.12.2020 dokonali zakupów określonych 

Produktów od Organizatora za kwotę nie mniejszą niż 1.000,00 ( jeden tysiąc) zł 

brutto w okresie obowiązywania Konkursu, zarejestrowali się w tym czasie  na 

platformie rejestracyjnej na stronie Konkursu www.sylmiet.pl/konkurs wykonali 

Zadanie konkursowe w terminie przewidzianym w niniejszym Regulaminie i zgłosili 

je Organizatorowi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie. 

b) "Nagrody" – urządzenia elektroniczne przyznawane Laureatom, w postaci:  

i. w przypadku zajęcia pierwszego miejsca w Konkursie –– telewizora 50” 

Thomson 50UD6306 4K UHD HDR SmartTV, o wartości nie większej niż 2000 zł 

(dwa tysiące) 

ii. w przypadku zajęcia drugiego miejsca w Konkursie – rzutnika projektora 

Overmax Multiplic 4.1 Led Full HD,  o wartości nie większej niż 2000 zł (dwa 

tysiące) 

iii. w przypadku zajęcia trzeciego miejsca w Konkursie – urządzenia laserowego 

3w1 Xerox B215V-DNI WiFi, o wartości nie większej niż 2000 zł (dwa tysiące) 

c) "Organizator Konkursu" – „SYLMIET” Z.P.U.H. Mieczysław Kornacki, mający numer 

NIP 7261010159, prowadzący działalność pod adresem: ul. Gliniana nr 73 lok. 1;  

91–336 Łódź. 

d) „Produkty” - rzeczy będące w asortymencie sprzedaży u Organizatora, których 

zakup przez Uczestnika o łącznej wartości przynajmniej 1.000,00 ( jeden tysiąc) zł 

brutto daje Uczestnikowi prawo do udziału w Konkursie. Lista Produktów będzie 

wysłana do Uczestnika w wiadomości mailowej potwierdzającej rejestrację w 

Konkursie. 

„Uczestnik” – szkoła z klasą/klasami o profilu mundurowym (policyjna, wojskowa, 

medyczna, etc), dokonująca u Organizatora zakupu Produktów, która wyraziła chęć 

uczestniczenia w Konkursie, dokonała rejestracji i wyraziła zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w wymaganym przez Organizatora Konkursu zakresie, za która 

działać będzie przedstawiciel (dyrektor, wychowawca klasy lub pełnomocnik jeżeli 

będzie miał stosowne umocowanie) szkoły dokonującej u Organizatora zakupu 

Produktów, który w imieniu szkoły wyraził chęć uczestniczenia w Konkursie, dokonał 

rejestracji i wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w wymaganym przez 

Organizatora Konkursu zakresie. 

e) „Zadanie konkursowe” - zadanie polegające na przesłaniu przez Uczestnika za 

pośrednictwem strony Konkursu www.sylmiet.pl/konkurs ciekawego zdjęcia 

http://www.sylmiet.pl/konkurs


2 

 

grupowego uczniów klasy mundurowej, ubranych w zakupione przez Uczestnika 

Produkty. 

f)  „Profil” profil uczestnika stworzony podczas rejestracji. 

g) „Sprzedaż konkursowa” – Uczestnicy mogą kupować Produkty w ramach 

niniejszego Konkursu w czasie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

h) „Zakup konkursowy” - każdy zakup Produktów od Organizatora za łączną kwotę 

co najmniej 1.000,00 ( jeden tysiąc) zł dokonany przez Uczestnika w okresie 

Sprzedaży konkursowej. 

i) „Zgłoszenie konkursowe” – Zakup konkursowy połączony z zarejestrowanym 

Zadaniem konkursowym, zarejestrowany na Koncie Uczestnika; każdy Uczestnik 

może zarejestrować maksymalnie  1 Zgłoszenie konkursowe. 

j) „Komisja konkursowa” - trzyosobowy zespół składający się z przedstawicieli 

Organizatora i/lub osób wskazanych przez Organizatora. 

k) „Laureat” – wybrany przez Komisję konkursową Uczestnik, który zajął pierwsze, 

drugie lub trzecie miejsce w Konkursie. 

2. Konkurs jest organizowany i zarządzany przez Organizatora. Fundatorem Nagród jest 

Organizator Konkursu. 

3. Obsługa Uczestnika prowadzona jest przez Organizatora, chyba że co innego wynika z 

poniższych postanowień Regulaminu. 

4. Termin trwania Konkursu rozpoczyna się 1 sierpnia 2020 r., a kończy się 31 grudnia 2020 

25.06.2021. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do 31 stycznia 2020 r. 

30.07.2021. 

 

§ 2. Zasady dokonywania Zakupów konkursowych przez Uczestników 

1. Uczestnik może dokonywać zakupu Produktów u Organizatora. Jeżeli wartość kupionych 

Produktów u Organizatora osiągnie kwotę minimalną 1.000,00 ( jeden tysiąc) zł, uważa się, 

że Uczestnik dokonał Zakupu konkursowego.  

2. Tylko te Produkty będą brane pod uwagę przy obliczaniu wartości Produktów, które  

w dniu dokonywania zakupu znajdują się na aktualnej ofercie Organizatora i które zostały 

zakupione w okresie Sprzedaży konkursowej. 

 

 

§ 3. Zasady Konkursu 

1. Konkurs podzielony jest na 2 etapy: 

a) W pierwszym etapie, polegającym na dokonywaniu zakupów Produktów, może brać 

udział każdy Uczestnik. Do drugiego etapu zostają zakwalifikowani Uczestnicy, 

którzy dokonali zakupów Produktów za minimum 1.000,00 ( jeden tysiąc) zł i 

zarejestrowali swój udział na stronie konkursu www.sylmiet.pl/konkurs oraz umieścili 

http://www.sylmiet.pl/konkurs
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na swoim Koncie Zadanie konkursowe (utworzyli przynajmniej jedno Zgłoszenie 

konkursowe).  

b) Drugi etap Konkursu polega na wyborze przez Komisję konkursową trzech Zgłoszeń 

konkursowych, które zdaniem Komisji są najlepsze, ze wskazaniem odpowiednio 

pierwszego, drugiego, oraz trzeciego miejsca. Ocena Komisji jest uznaniowa. 

Uczestnik, który zarejestrował wygrane Zgłoszenie konkursowe otrzymuje Nagrodę. 

Przez wygrane Zgłoszenie konkursowe należy rozumieć zajęcie pierwszego, 

drugiego lub trzeciego miejsca w Konkursie.  

2. W celu wzięcia udziału w I etapie Konkursu należy w okresie Sprzedaży konkursowej 

dokonać zakupu Produktów u Organizatora. Udział w I etapie Konkursu polega tylko na 

dokonywaniu zakupu Produktów i nie polega na wygraniu jakiejkolwiek nagrody. 

3. W celu wzięcia udziału w II etapie Konkursu należy w okresie do 31 grudnia 2020 r 

25.06.2021 r.: 

a) zarejestrować się na platformie rejestracyjnej na stronie Konkursu pod adresem 

www.sylmiet.pl/konkurs na dostępnym tam formularzu zgłoszenia, 

b) w trakcie rejestracji podać następujące dane, które są wymagane: 

- pełne i wyczerpujące określenie szkoły, zawierające jej numer, nazwę, wskazanie 

typu szkoły oraz patrona szkoły ( jeśli takiego szkoła posiada), adres szkoły; 

- dane osoby dokonującej zgłoszenia Uczestnika: imię i nazwisko osoby, określenie 

funkcji pełnionej w szkole, adres do doręczeń ( jeśli jest inny niż adres szkoły), numer 

telefonu oraz adres e-mail; osobę dokonującą zgłoszenia Uczestnika poczytuje się za 

osobę kontaktową reprezentującą Uczestnika, z którą Organizator może 

bezpośrednio porozumiewać się w kwestiach związanych z Konkursem; 

c) w trakcie rejestracji upoważniona osoba dokonująca zgłoszenia Uczestnika również 

potwierdza, zaznaczając odpowiednie okienko w systemie, że wyraża zgodę na 

przetwarzanie jej danych osobowych oraz danych szkoły, którą reprezentuje, 

zgodnie z art. 6 ust. 1  

pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U.UE.L.119.1), przez „SYLMIET” Z.P.U.H. Mieczysław Kornacki, NIP 7261010159, ul. 

Gliniana nr 73 lok. 1; 91–336 Łódź, w celu uczestnictwa w Konkursie oraz w celu 

wykonania przez Organizatora niezbędnych czynności, w tym kontaktu z 

Uczestnikiem, prowadzących do prawidłowej organizacji i przeprowadzenia 

Konkursu; ponadto Uczestnik potwierdza, że dane osobowe udostępnia 

dobrowolnie, a także, że wie, że przysługuje mu prawo do wglądu do nich i żądania 

ich poprawienia lub usunięcia, a także, że podanie danych jest dobrowolne, jednak 

odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie; 

d) Podczas rejestracji należy wgrać wyraźny skan o możliwie wysokiej rozdzielczości 

zdjęcia grupowego uczniów klasy mundurowej, ubranych z wykorzystaniem 
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zakupionych Produktów, wykonując tym samym Zadanie konkursowe, oraz 

dokonując przez to Zgłoszenia konkursowego. 

 

4. Przesyłając Zdjęcie Konkursowe do Konkursu, dyrektor lub przedstawiciel szkoły działając 

w jej imieniu na podstawie upoważnienia jej dyrektora, oświadcza, że:  

  

a) nie istnieją przeszkody faktyczne i prawne, w tym w szczególności wynikające z 

wewnętrznych regulacji obowiązujących Szkołę, do tego by Szkoła, w przypadku 

wygrania przez w Konkursie, odebrała nagrodę dla Szkół, a Szkoła jest uprawniona 

do odebrania nagród bez konieczności uzyskiwania odrębnych zgód jakichkolwiek 

podmiotów i organów państwowych lub samorządowych; b) Szkoła wyraża zgodę 

na udział w Konkursie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz na 

posługiwanie się nazwą Szkoły na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz w 

informacjach na temat Konkursu, publikowanych na Stronie Internetowej Konkursu;  

b) jest autorem Zdjęcia Konkursowego, 

c) wyraża zgodę na publikację wykonanych przez Przedstawiciela zdjęć na Stronie 

internetowej Konkursu i w mediach społecznościowych, w zakresie, o którym mowa 

w ust. 14 poniżej, ze wskazaniem nazwy Szkoły i Klasy, z pominięciem imienia i 

nazwiska Przedstawiciela jako autora zdjęć;  

d) uzyskał zgodę opiekunów prawnych niepełnoletnich uczniów będących na Zdjęciach 

Konkursowych i/lub zgodę pełnoletnich uczniów będących na zdjęciach na ich 

publikację w zakresie, o którym mowa w ust. 14 poniżej bądź poinformowanie, 

jakich zgód nie uzyskał i w jakim zakresie Zdjęcie Konkursowe może być 

publikowane; 

e) przesłane Zdjęcie Konkursowe nie narusza żadnych praw osób trzecich, a w 

szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych i 

innych praw i dóbr prawnie chronionych;  

f) udostępnił opiekunom prawnym uczniów Regulamin Konkursu oraz uzyskał zgodę 

na wzięcie przez uczniów udziału w Konkursie, na zasadach określonych w 

Regulaminie; 

g) opiekunowie prawni każdego z uczniów będących na Zdjęciach Konkursowych i/lub 

pełnoletni uczniowie będący na Zdjęciach Konkursowych wyrazili zgodę na 

rozpowszechnianie ich wizerunków utrwalonych na Zdjęciach, w celu Zgłoszenia 

Konkursowego oraz wyłonienia Laureatów;  

h) działając w imieniu własnym, a także w imieniu uczniów w oparciu o upoważnienie i 

zgody o których mowa powyżej uzyskane od ich opiekunów prawnych, że z chwilą 

przesłania Zdjęcia Konkursowego do Konkursu zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu, udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do korzystania ze Zdjęcia 

Konkursowego lub jej elementów stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 
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1231) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach 

eksploatacji:   

i. utrwalenie i zwielokrotnienie, wprowadzenie do obrotu, wytworzenie dowolną 

techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, 

techniką cyfrową, na nośnikach CD, DVD, wideo, taśmie światłoczułej, 

magnetycznej i dysku komputerowym,  

ii. digitalizacja,  

iii. wprowadzenie w sieci multimedialnej (w tym Internet) w celu rozstrzygnięcia 

Konkursu, w celach archiwalnych, w celach marketingowych, rozpowszechniania i 

udostępniania w sieci Internet na dowolnej stronie www. 

5. W razie jakichkolwiek problemów technicznych podczas rejestrowania Uczestnik może 

skontaktować się z Organizatorem pod adresem sylmiet@sylmiet.pl .  

6. Niewyraźne lub niskiej rozdzielczości skany zdjęć grupowych umieszczone na Koncie 

przez Uczestnika mogą zostać niewzięte pod uwagę przez Komisję konkursową przy 

wyborze najlepszych Zgłoszeń konkursowych. 

7. Zdjęcie Konkursowe nie może naruszać praw autorskich, dóbr osobistych, znaków 

towarowych oraz innych dóbr prawnie chronionych osób trzecich, a w szczególności nazw, 

logotypów, znaków graficznych i słownych innych marek. Prezentowane w niej treści nie 

mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych 

lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej, ani pokazywać w 

negatywnym świetle marki Organizatora. Zdjęcia naruszające powyższe zasady nie będą 

brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.  

8. Komisja konkursowa ogłosi wybór Laureatów Konkursu do dnia 31 stycznia 2020 r.  

30.07.2021 r. poprzez publikację na stronie www.sylmiet/konkurs. Laureaci zostaną również 

poinformowani o wygranej drogą mailową na wskazany przy rejestracji adres. Wybór 

zdjęcia przez komisję konkursową jest uznaniowy. Kryteria wyboru Laureatów: 

a) kreatywne ujęcie i przedstawienie produktów Organizatora 

b) ciekawy pomysł na przedstawienie na zdjęciu osób ubranych w produkty Organizatora 

9. Laureat Konkursu wyraża zgodę na: 

a) umieszczenie jego fotorelacji oraz informacji o wygranej na stronie www Konkursu 

oraz w mediach społecznościowych Organizatora,  

b) wręczenie Nagrody przez Organizatora osobiście lub przez osobę/osoby działające 

w jego imieniu, podczas wizyty w ustalonym terminie nie później niż do 28 lutego 

2021 w jednym z uzgodnionych przez Organizatora i Laureata miejsc, tj. w miejscu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez Organizatora, w miejscu działalności 

Uczestnika, lub w miejscu, gdzie zostały wykorzystane przez Laureata zakupione 

przez niego Produkty, 

c) publikacje zdjęć oraz krótkiego nagrania z wręczenia Nagrody na stronie www 

Konkursu, oraz mediach społecznościowych Organizatora. 
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10. Zwrot Nagrody nie jest możliwy. 

11. Jeżeli Laureat Nagrody odmówi bez ważnej przyczyny odbioru Nagrody w sposób 

przewidziany w Regulaminie, Nagroda przepada. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za niemożliwość odbioru Nagrody przez Laureata z przyczyn, które nie 

leżą pod stronie Organizatora. 

12. Zdjęcie Konkursowe lub jego fragmenty, może być publikowana przez Organizatora na 

Stronie Internetowej Konkursu i/lub w mediach społecznościowych, jeżeli opiekunowie 

prawni niepełnoletnich uczniów lub uczniowie pełnoletni wyrażą zgodę na taką publikację. 

13. Zdjęcie Konkursowe nie może obejmować wizerunku uczniów, których opiekunowie 

prawni lub pełnoletni uczniowie nie wyrazili zgód, o których mowa w ust. 4 powyżej.  

 

§4. Uczestnictwo w Konkursie 

1. Uczestnictwo w Konkursie rozpoczyna się z chwilą rejestracji. 

2. Konkurs trwa od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 25.06.2021 r. 

3. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w każdym czasie poprzez 

zgłoszenie wniosku do Organizatora o usunięcie jego Zgłoszenia w Konkursie. Organizator 

ma obowiązek usunięcia Konta w czasie nie dłuższym niż 14 dni. 

4. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt d, 

jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie. Wówczas Organizator może 

usunąć Zgłoszenie Uczestnika z Konkursu. 

5. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu w przypadku rażącego naruszenia 

zasad Konkursu. 

6. Organizator ma prawo w każdym czasie zakończyć Konkurs, o czym poinformuje 

Uczestników z 7-dniowym wyprzedzeniem.  

7. Po zakończeniu Konkursu oraz wyborze Laureatów, dane Uczestników zostaną usunięte 

w ciągu 60 dni. 

 

§ 5. Nagrody i obowiązek podatkowy 

1. Nagrodami w Konkursie są urządzenia elektroniczne przyznawane Laureatom, w postaci:  

a) w przypadku zajęcia pierwszego miejsca w Konkursie –– telewizora 50” Thomson 

50UD6306 4K UHD HDR SmartTV, wartości nie większej niż 2000 zł (dwa tysiące) 

b) w przypadku zajęcia drugiego miejsca w Konkursie – rzutnika projektora Overmax 

Multiplic 4.1 Led Full HD, o wartości nie większej niż 2000 zł (dwa tysiące) 

c) w przypadku zajęcia trzeciego miejsca w Konkursie – urządzenia laserowego 3w1 

Xerox B215V-DNI WiFi, o wartości nie większej niż 2000 zł (dwa tysiące) 

2. Łączna wartość nagród wynosi nie więcej niż 6000 zł (słownie: sześć tysięcy). 
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3 Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani 

do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani 

jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany każdej z nagród na nagrodę o zbliżonej 

wartości i podobnych, nie gorszych parametrach, w zależności od dostępności urządzeń.  

 

§ 6. Bezpieczeństwo i prywatność, ochrona danych osobowych 

1. Podanie danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt d, a także zgoda na ich 

przetwarzanie, są dobrowolne. Przekazanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym 

dla uczestnictwa w Konkursie. Uczestnik Konkursu, w osobie przedstawiciela szkoły 

zobowiązany jest do pozyskania odpowiednich zgód opiekunów prawnych uczniów 

widniejących na zdjęciach biorących udział w Konkursie do przetwarzania wizerunku tych 

uczniów w sposób umożliwiający udział w Konkursie.  

2. Przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrażono 

zgodę. 

3. Uczestnik ma prawo do wglądu i samodzielnego poprawiania swoich danych w każdym 

czasie. W każdym czasie może zgłosić wniosek o zmianę danych do Organizatora, który 

jest zobowiązany do ich poprawienia niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. 

4. Uczestnik ma w każdym czasie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, do wglądu do danych oraz do ich zmiany. 

5. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z postanowieniami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.119.1), w celach – poza także 

wcześniej wymienionymi – realizacji Konkursu, w szczególności w celu wydania Nagrody i 

odprowadzenia podatku, jeśli jest to wymagane, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych 

reklamacji Uczestników. 

6. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

7. Zdjęcia przekazane Organizatorowi celem udziału w Konkursie, a które nie zostały 

wygrały żadnej Nagrody w Konkursie, będą usunięte przez Organizatora w ciągu 60 dni od 

dnia zakończenia Konkursu. 

 

§ 7. Odpowiedzialność i reklamacje 

1. Reklamacje w związku z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane do 

Organizatora na adres jego działalności: ul. Gliniana nr 73 lok. 1, 91–336 Łódź, w czasie 

trwania Konkursu i po jego zakończeniu, najpóźniej jednak do dnia 28 lutego 2020 r. 

(decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Reklamacje, które wpłyną do 

Organizatora po dniu 28 lutego 2020 r. nie będą rozpatrywane. 
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2. Każda reklamacja powinna być sporządzona na piśmie z podaniem pełnych danych 

szkoły (Uczestnika), w tym jej adresem, oraz z podaniem danych osoby dokonującej 

zgłoszenia: imieniem i nazwiskiem, funkcji pełnionej w szkole, adresem do doręczeń ( jeśli 

jest inny niż adres szkoły), numerem telefonu oraz adresem e-mail. Zgłoszenie 

reklamacyjne powinno zawierać także datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, 

oraz treść żądania. 

3. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej 

zgłoszenia. Brak informacji o rozpatrzeniu reklamacji nie będzie traktowany jako jej 

uwzględnienie. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie uczestnikowi przesłane listem 

poleconym na adres wskazany przy rejestracji jako adres do korespondencji. O zachowaniu 

terminu 14 dniowego decyduje data nadania listu poleconego przez Organizatora (data 

stempla pocztowego). 

4. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika w związku z Konkursem 

ograniczona będzie do wysokości wskazanej w § 5 ust. 2. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za utracone przez Uczestnika korzyści. 

5. Organizator nie odpowiada za wady fizyczne Nagrody. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest 

umieszczony na stronie internetowej Konkursu www.sylmiet.pl/konkurs. 

2. Organizator ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany Regulaminu, powiadamiając o 

tym Uczestnika drogą elektroniczną wysyłając mu wiadomość na podany przez Uczestnika 

adres e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku sprzeciwu Uczestnika, 

przyjmuje się, że zmiana została zaakceptowana przez Uczestnika. Sprzeciw uczestnika 

równoznaczny będzie z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie. 

3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. W kwestiach 

nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa. 

4. Przystąpienie przez Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

 


