REGULAMIN KONKURSU
„Stwórz bohatera Im2be”
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§1.
Postanowienia ogólne
Konkurs jest organizowany w ramach statutowej działalności Fundacji Intelligent Technologies, zwany dalej
„Konkursem”.
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Intelligent Technologies z siedzibą w Sękocinie Nowym (05-090) przy
Al. Krakowskiej 61A, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000567814, NIP: 5223034228, REGON: 362095247, zwana dalej „Organizatorem”.
Konkurs jest organizowany pod patronatem Fundacji Instytutu Matki i Dziecka z siedzibą w Warszawie (01211), przy ul. Kasprzaka 17A, wpisanej do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000499290, NIP: 5272710250, REGON: 147135246, zwanej dalej „FIMiD”.
Konkurs organizowany jest z wykorzystaniem aplikacji działającej pod nazwą Im2be, dostępnej na stronie
internetowej pod adresem https://www.im2be.com/oraz promowany za pośrednictwem:
1) serwisu społecznościowego Facebook:
a) na fanpage’u Im2be pod adresem: https://www.facebook.com/Im2be-105176071492042
b) na fanpage’u Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/fundacjait/
c) na fanpage`u FIMiD pod adresem: https://www.facebook.com/fundacja.imid/
2) serwisu społecznościowego Instagram:
a) na profilu Im2be po adresem: https://www.instagram.com/im2be_/
b) na profilu Organizatora pod adresem: https://www.instagram.com/fundacja_fit/?hl=pl
c) na profilu FIMiD pod adresem: https://www.instagram.com/fundacja_imid/
Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony, ani administrowany przez serwis Facebook ani
serwis Instagram. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być
kierowane do Organizatora. Serwisy Facebook i Instagram nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności z
tytułu organizacji Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród w Konkursie, jak również nie zbierają
jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, udostępnianych przez uczestników na potrzeby realizacji
Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”).
Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.
Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora

pod adresem: https://fundacjait.org/2021/10/01/konkurs-stworz-bohatera-im2be/
8. Organizator oraz FIMiD nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek praw, w tym dóbr
osobistych związanych z działaniami Uczestników Konkursu.

1.
2.
3.

§ 2.
Czas trwania
Konkurs rozpoczyna się dnia 01.10.2021 r. o godz. 10:00 i kończy 31.10.2021 r., o godzinie 23:59 (czasu
polskiego).
W Konkursie będą brały udział wyłącznie Zadania konkursowe wykonane zgodnie z postanowieniami
Regulaminu w okresie wskazanym w ust. 1 powyżej.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 05.11.2021 r. do godz. 23:59 (czasu polskiego).
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§ 3.
Komisja konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny
prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru laureatów
Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja konkursowa”). W skład Komisji
konkursowej wejdą 3 (słownie: trzej) przedstawiciele Organizatora oraz 2 (słownie: dwaj) przedstawiciele
FIMiD.

1.
2.

3.
4.
5.
a)
b)
c)

6.

7.

8.

1.

§ 4.
Warunki wzięcia udziału w Konkursie
Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w sekwencji co najmniej jeden rodzic i jedno
dziecko, którzy są traktowani jako jedna osoba przystępująca do Konkursu (dalej: „Uczestnik”).
Do udziału w Konkursie niezbędna jest rejestracja w aplikacji działającej po nazwą Im2be – rejestracja oznacza
akceptację regulaminu aplikacji Im2be.
W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont/profili i
dokonywanie Zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
Niedopuszczalne jest:
naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w Konkursie danych osób
trzecich i za ich pośrednictwem tworzenie konta w aplikacji Im2be;
naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów regulaminu aplikacji Im2be lub niniejszego Regulaminu;
podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia
społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w Zgłoszeniach
konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych etc.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz FIMiD i innych firm
współpracujących przy organizacji Konkursu, ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych
podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,
małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. W
przypadku wykrycia takiego nadużycia, Organizator pozostawia sobie prawo do anulowania Konkursu lub
skreślenia takiej osoby z listy Uczestników.
Przed przystąpieniem do udziału w Konkursie, Uczestnik powinien zapoznać się z treścią niniejszego
Regulaminu. Wzięcie udziału w Konkursie będzie równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego
akceptacją w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do wzięcia udziału w Konkursie.
Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne, lecz niezbędne do
wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu
i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na warunkach określonych w § 7 Regulaminu.
§ 5.
Zasady i przebieg konkursu
Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie wszystkich poniższych czynności łącznie (dalej: „Zadanie
konkursowe”):
1) Rejestracja w aplikacji Im2be – co najmniej jeden rodzic i jedno dziecko,
2) Przesłanie zdjęcia z zakładki „Tablica” potwierdzającego aktywnośc w aplikacji Im2be,
3) Narysowanie bohatera dla aplikacji Im2be – obrazek zostanie wykorzystany do graficznego
przekształcenia i zintegrowania z aplikacją Im2be,
4) Polubienie w serwisie społecznościowym Facebook:
a) fanpage’a Im2be pod adresem: https://www.facebook.com/Im2be-105176071492042 ,
b) fanpage’a Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/fundacjait/
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2.
3.
4.
5.

c) fanpage`a FIMiD pod adresem: https://www.facebook.com/fundacja.imid/
5) Zaobserwowanie w serwisie społecznościowym Instagram:
a) profilu Im2be po adresem: https://www.instagram.com/im2be_/
b) profilu Organizatora pod adresem: https://www.instagram.com/fundacja_fit/?hl=pl
c) profilu FIMiD pod adresem: https://www.instagram.com/fundacja_imid/
Efekty wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 ppkt 2) i 3) powyżej należy przesłać na adres email:
konkurs@im2be.com (dalej: „Zgłoszenie konkursowe”).
Laureatami Konkursu mogą zostać wyłącznie Uczestnicy, którzy zrealizują wszystkie czynności wskazane w
ust. 1 powyżej.
Koszty przygotowania Zgłoszenia konkursowego ponosi wyłączenie Uczestnik Konkursu.
W Konkursie mogą brać udział jedynie Zgłoszenia konkursowe, które są związane z tematyką Konkursu oraz
nie zawierają treści niedopuszczalnych lub niewłaściwych tj. tekstów lub obrazów naruszających prawo i
dobre obyczaje.

6.

Tylko Zgłoszenia konkursowe kompletne i przesłane na adres email wskazany w ust. 2 powyżej w czasie
wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu biorą udział w Konkursie. Zgłoszenia konkursowe w formie prywatnej
wiadomości lub postu w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram Organizatora lub FIMiD nie
będą brały udziału w Konkursie.

7.

W momencie wysłania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że zapoznał się z
Regulaminem i akceptuje jego treść.

8.

Wysyłając Zgłoszenie konkursowe, Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie,
przetwarzanie i publikację swojego wizerunku, jeśli jest on częścią Zgłoszenia konkursowego.

9.

W momencie wysłania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że Zgłoszenie
konkursowe zostało wykonane samodzielnie i Uczestnikowi przysługuje do niego pełnia praw autorskich.
Jednocześnie, w przypadku, gdy Uczestnik zostanie laureatem Konkursu, przenosi na rzecz Organizatora
Konkursu całość w/w majątkowych praw autorskich do Zgłoszenia konkursowego.

10. Komisja Konkursowa dokona oceny Zgłoszeń konkursowych pod względem wykonania przez Uczestników
wszystkich czynności wskazanych w ust. 1 powyżej, zaś prace przedstawiające bohatera dla aplikacji Im2be
będę przez Komisję Konkursową oceniane według własnego uznania z uwzględnieniem takich kryteriów jak
oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność.
11. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu przez Uczestników powoduje utratę prawa
do Nagrody.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

§ 6.
Nagrody
Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursowa dokona oceny przesłanych przez Uczestników Zgłoszeń
konkursowych i dokona wyboru 1 (słownie: jednego) zwycięzcy, któremu zostanie przyznana nagroda główna
za zajęcie I miejsca (dalej: „Zwycięzca”) oraz 6 (słownie: sześciu) wyróżnionych Uczestników ze wskazaniem
jakie miejsca od II do VII zajęli (dalej: „Wyróżnieni”).
W ramach Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody (dalej: „Nagrody”):
a) Nagroda główna dla Zwycięzcy Konkursu - tablet multimedialny firmy Lenovo o wartości 749 zł,
b) Nagroda za zajęcie II miejsca - słuchawki bezprzewodowe firmy Xiaomi o wartości 300 zł,
c) Nagrody za zajęcie miejsc od III do VII - maskotki sensoryczne o wartości 100 zł każda.
Fundatorem Nagrody głównej oraz Nagrody za zajęcia II miejsca jest firma Intelligent Technologies S.A. z
siedzibą w Sękocinie Nowym. Fundatorem Nagród za zajęcie miejsc od III do VII jest właściciel marki Sensoriis.
Nagrody nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.
Zwycięzca ani Wyróżnieni nie mogą zrzec się Nagrody na rzecz osoby trzeciej.
Zwycięzca Konkursu oraz Wyróżnieni zostaną poinformowani o wynikach Konkursu drogą mailową na adresy,
z których zostały wysłane ich zgłoszenia. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone także na fanpagach
Organizatora, Im2be oraz FIMiD.
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7.

Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania wszystkich Nagród, wskazanych w ust. 2 powyżej w
przypadku, gdy liczba prawidłowo nadesłanych Zgłoszeń konkursowych spełniających warunki określone w
Regulaminie będzie mniejsza lub nie uda się wyłonić Zwycięzcy lub 6 (słownie: sześciu) Wyróżnionych z
powodów niezależnych od Organizatora.
8. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem
Nagród Zwycięzcy i Wyróżnionym obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego
zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu otrzymanej Nagrody, jeżeli jest to wymagane przez
obowiązujące przepisy prawa. Zwycięzca oraz Wyróżnieni są zobowiązani przekazać Organizatorowi wszelkie
dane, niezbędne do wypełnienia w/w obowiązków, w tym celu Zwycięzca i Wyróżnieni są zobowiązani w
ciągu 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, przesłać informacje niezbędne w celu wypełnienia
obowiązków podatkowych przez Organizatora tj. w szczególności imię i nazwisko osoby pełnoletniej, adres
zamieszkania oraz wskazać adres, na który ma zostać wysłana Nagroda oraz nr telefonu kontaktowego.
Niezachowanie ww. terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa powyżej, a także
inne uchybienia po stronie Zwycięzcy lub Wyróżnionego powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody
skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
9. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzcy oraz Wyróżnionych kurierem w terminie do 14 dni roboczych od
otrzymania od Zwycięzcy i Wyróżnionych ich danych korespondencyjnych na adres przez nich podany.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę lub
Wyróżnionego z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o wygranej Nagrodzie, a
także za nieodebranie przez Zwycięzcę lub Wyróżnionego wysłanej na wskazany przez niego adres Nagrody.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez Uczestników
Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą lub Wyróżnionym z tego powodu,
Zwycięzca lub Wyróżniony traci prawo do Nagrody.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

§ 7.
Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator tj. Fundacja Intelligent
Technologies z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnik może się skontaktować w sprawach
ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem odo@fundacjait.org lub pisemnie na adres siedziby
wskazany w ustępie 1 powyżej.
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników Konkursu w celu organizacji,
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda Uczestnika na udział w
Konkursie – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, realizacja umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz prawnie uzasadniony
interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń - art. 6 ust. 1 lit f)
RODO.
Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z Organizatorem oraz
podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Organizatora, świadczącym na jego rzecz określone usługi,
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa, Facebook, Inc. oraz Facebook Ireland Ltd., Google LLC oraz Google Ireland Limited,
podmiotom świadczące usługi IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, biurom
rachunkowym świadczącym usługi finansowo-księgowe, przy czym takie osoby lub podmioty przetwarzają
dane osobowe na podstawie umowy, w tym umowy o powierzeniu danych osobowych zawartej z
Administratorem, bądź w oparciu o przepisy prawa.
W związku z tym, że administrator korzysta z usług serwisów Facebook i Instagram, dane mogą być
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne,
którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję
Europejską.
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7. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez czas niezbędny do organizacji,
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a ponadto przez czas niezbędny do wykonywania obowiązków
ciążących na administratorze a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym
obowiązku archiwizacyjnego.
8. Uczestnik ma prawo żądać od administratora realizacji praw przysługujących mu zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia, usunięcia, prawa do ograniczenia przetwarzania danych a także prawa do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora Uczestnikom Konkursu przysługuje
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. W oparciu o dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Uczestników Konkursu
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
11. Podanie przez Uczestników Konkursu danych na potrzeby wskazane w ustępach powyżej jest dobrowolne,
lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

1.

2.

3.

4.

§ 8.
Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych
Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zgłoszenia
konkursowego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. Z 1994, Nr 24, poz. 83), oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia
konkursowego.
Uczestnik oświadcza, że zgłoszone przez niego Zgłoszenie konkursowe nie zawiera treści naruszających
prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje
do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich.
Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na
zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Zgłoszeń konkursowych
będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu
przeprowadzenia Konkursu.
Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z
1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym
autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonego Zgłoszenia konkursowego, na wszystkich
polach eksploatacji, w szczególności:
a) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) W zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c) W zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w lit. a i b –
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
d) W zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania
jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji
całości lub poszczególnych części utworu,
e) W zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie
gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub
innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,
f) W zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie decydowania o jego
pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
g) Prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego.
h) Wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze
materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub
promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe,
materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.
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5.

Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone
Zgłoszenie konkursowe zostanie wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Zgłoszenia
konkursowego przez Organizatora.
Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach
opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie.
§ 9.
Odpowiedzialność Organizatora i Uczestnika

6.

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie
Zwycięzcy Konkursu lub Wyróżnionego.
2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego Zgłoszenie konkursowe
będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
a) ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności
za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie
treści przesłanych drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa
w Konkursie,
b) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

1.

1.
2.

3.
4.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

§ 10.
Reklamacje
Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz po jego
zakończeniu, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej
listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).
Reklamacje należy zgłaszać drogą listowną (listem poleconym) na adres Organizatora lub elektroniczną na
adres konkurs@im2be.com z dopiskiem „Reklamacja dotycząca konkursu pt. „Stwórz bohatera Im2be”.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od
daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub
listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub
powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

§ 11.
Postanowienia końcowe
Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika
Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci
Internet.
Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach
hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), a dla jego organizacji nie jest konieczne uzyskanie
jakiegokolwiek zezwolenia.
Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.
Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą wpływać
na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.
Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają
jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
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7. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail:
konkurs@im2be.com
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