Regulamin konkursu „Zaproponuj nową funkcję programu Ashampoo”

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Zaproponuj nową funkcję programu Ashampoo"
jest dobreprogramy sp. z o. o. z siedzibą 51-145 Wrocław, Al. Kasprowicza 94,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr
KRS 0000462650, właściciel portalu działającego pod adresem internetowym
http://www.dobreprogramy.pl (Portal), zwana dalej "Organizatorem".
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady uczestnictwa w
Konkursie „Zaproponuj nową funkcję programu Ashampoo”.
3. Fundatorem nagrody głównej jest Organizator, fundatorem nagród dodatkowych w
postaci licencji na oprogramowanie jest Ashampoo GmbH & Co. , z siedzibą: FelixWankel-Str. 16, 26125 Oldenburg, Germany.
4. Udział w Konkursie przeprowadzanym za pośrednictwem Portalu oznacza zgodę
uczestnika konkursu na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego
Regulaminu. Szczegółowe informacje na temat konkursu zostaną opublikowane na
stronie internetowej działającej pod adresem:
http://www.dobreprogramy.pl/Zaproponuj-nowa-funkcje-programu-Ashampoo-iwygraj-Transformera-T100,News,55884.html, zwanej dalej "Stroną konkursową".
5. Uczestnikiem Konkursu organizowanego za pośrednictwem Portalu może być każda
osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem Portalu, za wyjątkiem osób
zatrudnionych w firmie dobreprogramy sp. z o. o oraz ich rodzin.
6. Aby wziąć udział w Konkursie należy zaproponować kierunek, w jakim proces rozwoju
aplikacji Ashampoo może postępować (nowe aplikacje, nowe funkcje w aplikacjach
etc.).
7. Na adres ashampoo@hotzlot.pl należy przysłać projekt nowej funkcji (lub inne
propozycje rozwojowe) Ashampoo, a może nawet zaprojektować od podstaw
program, którego w kolekcji tego producenta brakuje.
8. W projekcie należy zawrzeć sposób działania swojego pomysłu i uzasadnić
przydatność proponowanej funkcji bądź narzędzia. Mile widziane będą projekty
interfejsów, szczególnie w przypadku propozycji nowych programów.
9. Projekty można przysyłać od 4 lipca 2014 r. do 31 lipca 2014 r. W mailu koniecznie
musi być umieszczony także nick użytkownika na Portalu.
10. Najlepsza propozycja zostanie wybrana przez jury złożone z przedstawicieli firmy
Ashampoo GmbH & Co. oraz redakcji Portalu, a jej autor otrzyma nagrodę główną w
postaci notebooka Asus Transformer T100 w wersji z dyskiem twardym w stacji
dokującej (T100TA-DK005H).
11. Każdy uczestnik, który zgłosi swoją propozycję, otrzyma licencję na jeden z
programów Ashampoo.

12. W przypadku wartości nagrody przekraczającej kwotę objętą zwolnieniem
przedmiotowym od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z
postanowieniami art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych z dnia 26 lipca 1991 (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350), koszty stosownego
podatku pokryje Organizator.
13. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
14. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 września 2014 r., a lista zwycięzców zostanie
opublikowana na Portalu.
15. Nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora, w ciągu 4 tygodni od ogłoszenia
zwycięzców.
16. Redakcja Portalu będzie kontaktować się ze zwycięzcami pocztą elektroniczną,
wykorzystując adresy e-mail z profili użytkowników w celu ustalenia danych
niezbędnych do przekazania nagrody.
17. W przypadku braku odpowiedzi przez 14 dni nagroda ulega przepadkowi.
18. W przypadku stwierdzenia plagiatu nagroda nie zostanie przyznana.
19. Wzięcie udziału w Konkursie równoznaczne jest, w przypadku otrzymania nagrody, ze
zgodą na opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania
uczestnika na stronach Portalu.
20. Uczestnik wyraża zgodę na dowolne zastosowanie pomysłów, koncepcji bądź
projektów przez firmę Ashampoo GmbH & Co. , z siedzibą: Felix-Wankel-Str. 16,
26125 Oldenburg, Germany.
21. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu w okresie trwania konkursu, poprzez zamieszczenie uaktualnionego
tekstu Regulaminu na Stronie konkursowej.
22. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu
bez podania przyczyny.
23. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego
uczestnikami będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby
Organizatora.

