Regulamin konkursu „Tydzień Technologii - Nadgryzieni w RCS2”
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest firma RCS Systemy Komputerowe 2 sj. Tomasz
Czajkowski, Anna Pietrzyk, ul. Wieniawskiego 64, 31-436 Kraków, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099480,
określana dalej jako Organizator.
2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem
rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem
postanowień poniższych.
3. Konkurs odbywać się będzie w dniach 10 – 17 grudnia 2012 roku.
4. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób pełnoletnich, które w dniach 10-17
grudnia zarejestrują się na stronie konkurs.rcs2.pl.
II ZASADY KONKURSU
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udzielenie odpowiedzi na 8 pytań
konkursowych i przesłanie ich przez formularz konkursowy na stronie konkurs.rcs2.pl.
6. Podczas Tygodnia Technologii (10-16 grudnia) Organizator codziennie publikuje jeden
podcast oraz pytanie dnia z nim związane.
7. Na pytania dnia będzie można odpowiadać przez cały tydzień, od momentu ich
opublikowania aż do zakończenia konkursu.
8. W poniedziałek 17 grudnia o godzinie 20:00 Organizator opublikuje ostatnie, finałowe
pytanie konkursowe. Osoba, która poprawnie odpowie na wszystkie 7 pytań dnia oraz
jako pierwsza wyśle poprawną odpowiedź na ósme pytanie finałowe - wygra najnowszy
tablet iPad oraz piórko Wacom Bamboo Stylus.
9. Termin przesyłania odpowiedzi mija 17 grudnia 2012 r. o godzinie 23.59.
10. Oceny poprawności odpowiedzi dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje
jury są ostateczne.
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 grudnia 2012 r. na stronie konkurs.rcs2.pl
12. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie konkurs.rcs2.pl
13. Nagrodzone osoby zostaną poinformowane o wynikach Konkursu drogą mailową lub
telefonicznie.
14. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w szczególności z uwagi
na niskie zainteresowanie i małą liczbę uczestników, względnie niski poziom
odpowiedzi.
III NAGRODA
14. Organizator przewiduje jedną nagrodę główną, na którą składa się iPad 16 GB WI-FI z
wyświetlaczem Retina oraz piórko Wacom Bamboo Stylus.
15. Nagroda zostanie wysłana kurierem na wskazany przez osobę nagrodzoną adres lub
mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie RCS Systemy Komputerowe 2.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia nagród przez firmę
kurierską.
17. Koszty wysyłki nagród pokrywa Organizator.
18. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

19. W przypadku powstania obowiązku zapłaty podatku w związku z otrzymaniem nagród
uczestnicy zobowiązani będą do ich pokrycia we własnym zakresie, na co –
przystępując do Konkursu – wyrażają zgodę.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o Zwycięzcy na stronie
internetowej www.rcs2.pl oraz www.facebook.com/rcskrakow, na co uczestnicy –
przystępując do udziału w Konkursie – wyrażają zgodę.
IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
21.Decyzje Organizatora Konkursu oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje
od nich odwołanie.
22. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego Regulaminu.
23. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby w nim uczestniczące
zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby
konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych
osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące
w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe rejestrując się na stronie
konkurs.rcs2.pl
24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
25. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadkach, o których
mowa w pkt. II ust. 13 Regulaminu.

