Regulamin udziału w akcji „Przetestuj sprzęt od Lenovo, wygraj nagrody!”

Organizatorem niniejszej Akcji o nazwie "Przetestuj sprzęt od Lenovo, wygraj nagrody!" jest
dobreprogramy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Kasprowicza 94- 51-145 Wrocław,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000462650, nr NIP: 8952021002, kapitał
zakładowy 100.000,00 zł, właściciel portalu działającego pod adresem internetowym
http://dobreprogramy.pl, zwana dalej "Organizatorem". Fundatorem nagród Akcji jest
Studio111 sp. z o.o., z siedzibą ul. Tymienieckiego 25 C lok. 376, 90-350 Łódź, Sąd Rejonowy
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000341225,
NIP 7773140089, Regon 301262721. Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 5000 PLN01-864
Warszawa
1. Cel Akcji:
1.1. Akcja ma na celu testowanie i prezentację urządzeń produkowanych przez Lenovo.
2. Czas trwania akcji:
2.1. Akcja trwa od 30.06.2016 do 31.08.2016 roku włącznie.
3. Zasady Akcji, warunki przystąpienia i rozstrzygnięcie:
3.1. Chęć udziału w Akcji może zgłosić każdy zarejestrowany, pełnoletni użytkownik portalu
działającego pod adresem internetowym http://dobreprogramy.pl (zwanym dalej
„Portalem”), w przypadku nieletnich wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych.
Zgłoszenie należy przesłać mailem na adres testy@dobreprogramy.pl
3.2. Organizator wybiera spośród wszystkich zgłoszeń użytkowników, tych którym
wypożyczone zostaną urządzenia do testów na 2 tygodnie.
3.3. Każdy użytkownik urządzeń testowych zobowiązuje się do opublikowania na swoim
blogu w Portalu minimum jednej publikacji na temat testowanego urządzenia.
3.4. Publikacje będą agregowane w profilu blogowym firmy Lenovo, a najciekawsze pojawią
się również na głównej stronie bloga Portalu.
3.5. Uczestnicy akcji odeślą na adres Organizatora testowane urządzenia w ciągu 2 tygodni
od otrzymania.
3.6. Koszty wysyłki (w obie strony) pokrywane będą bezpośrednio przez Organizatora.
3.7. Spośród wszystkich uczestników akcji redakcja portalu dobreprogramu wytypuje
autorów czterech najciekawszych wpisów. Autor najciekawszego zdobędzie nagrodę w
postaci smartfona Lenovo K5, autorzy trzech kolejnych najciekawszych wpisów
wytypowanych przez Redakcję otrzymają równorzędne nagrody w postaci wakacyjnych

zestawów gadżetów od Lenovo o wartości 150 zł każdy. Wszyscy uczestnicy, którzy
opublikują swoje wpisy na Portalu w ramach Akcji, a także wytypowani przez Redakcję
najaktywniejsi komentujący otrzymają nagrody pocieszenia w postaci koszulek i/lub innych
gadżetów.
3.8. Redakcja wytypuje i ogłosi zwycięzców w ciągu 14 dni od zakończenia Akcji, a zdobywcy
trzech głównych nagród zostaną poinformowani drogą mailową (z wykorzystaniem adresów
e-mail podanych w profilu portalu dobreprogramy). Nagrody będą rozsyłane nie później niż
14 dni od ogłoszenia rozstrzygnięcia Akcji.
3.9. W przypadku nagród przekraczających kwotę objętą zwolnieniem przedmiotowym od
podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350),
podatek od nagród zostanie opłacony przez Fundatora.
3.10. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
3.11. Warunkiem przystąpienia do akcji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego
regulaminu.
3.12. W przypadku zagubienia sprzętu uczestnik zostanie zobowiązany do pokrycia kosztów
zakupu urządzenia. W przypadku kradzieży każdy przypadek będzie rozpatrywany
indywidualnie.
4. Koszt udziału w akcji
4.1. Udział w akcji jest bezpłatny.
5. Pozostałe informacje
5.1. Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora, a informacja o ewentualnych
zmianach zostanie w nim ujęta.
5.2. Akcja może zostać wydłużona bądź przerwana przed planowanym zakończeniem bez
podania przyczyny.
5.3. Organizator może wykluczyć z udziału w Akcji uczestnika w dowolnym momencie bez
podania przyczyny, wówczas uczestnik ma obowiązek odesłania testowanego sprzętu w
ciągu 7 dni.

