Regulamin konkursu „Intel i ASUS: najszybsza para”

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Intel i ASUS: najszybsza para” 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. Fundatorem nagród w postaci komputera Asus T100 i dysków Intel SSD 530 120 GB
jest Monday Public Relations sp. z o. o. Sp. K., ul. Czeczota 31, 02-607 Warszawa, NIP
951-219-32-02
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa w
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Konkursie „Intel i ASUS: najszybsza para”.
Udział w Konkursie oznacza zgodę uczestnika konkursu na zastosowanie wszystkich
postanowień niniejszego Regulaminu. Szczegółowe informacje na temat konkursu
zostaną opublikowane na Portalu.
Konkurs skierowany jest do czytelników Portalu.
Uczestnikiem Konkursu organizowanego za pośrednictwem Portalu może być każda
osoba posiadająca aktywne konto w portalu dobreprogramy.pl, poza osobami
zatrudnionymi w firmach dobreprogramy sp. z o. o. i Monday PR sp. z o.o. oraz ich
rodzinami.
Aby wziąć udział w Konkursie należy poprawnie odpowiedzieć na wszystkie dziesięć
pytań konkursowych. Po dwa pytania publikowane będą od 1 do 5 grudnia 2014
roku, w oznaczonych wpisach na stronie głównej Portalu.
Organizator udostępnia formularz, poprzez który zalogowani użytkownicy Portalu
mogą udzielać odpowiedzi na pytania konkursowe.
Nagrody zostaną rozlosowane pomiędzy tymi uczestnikami konkursu, którzy
poprawnie odpowiedzą na wszystkie pytania konkursowe. Nagrodą główną jest
konwertowalny tablet/laptop Asus T100. Pozostałe nagrody to dwa egzemplarze
dysków półprzewodnikowych (SSD) Intel 530 o pojemności 120 GB.

10. W przypadku nagród przekraczających 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), podatek od nagród zostanie opłacony przez Organizatora.
11. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 grudnia 2014 r., a lista zwycięzców zostanie
opublikowana na stronie Portalu.
13. Nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora, w ciągu 14 dni od ogłoszenia
zwycięzców.

14. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do podania adresów e-mail oraz imienia i

nazwiska, które są niezbędne do przekazania im nagród.
15. Redakcja Portalu będzie kontaktować się ze zwycięzcami drogą e-mailową.
16. W przypadku braku odpowiedzi przez 14 dni nagroda ulega przepadkowi.
17. Wzięcie udziału w Konkursie równoznaczne jest, w przypadku otrzymania nagrody, ze
zgodą na opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania
uczestnika na stronach Portalu.
18. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu w okresie trwania konkursu, poprzez zamieszczenie uaktualnionego
tekstu Regulaminu.
19. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu
bez podania przyczyny.
20. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego
uczestnikami będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby
Organizatora.

