_____________________________________________________________________________________
REGULAMIN KONKURSU
„Wyciągnij Minionka z paki i wyjedź Mini”
_____________________________________________________________________________________
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera zasady konkursu prowadzonego pod
nazwą „Wyciągnij Minionka z paki i wyjedź Mini” (zwany dalej „Konkursem”).
1.2. Konkurs prowadzony jest w ramach akcji reklamowo – promocyjnej marki GP. Konkurs ma na celu
promowanie marki GP i produktów Organizatora w postaci baterii GP.
1.3. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem i przyrzekającym Nagrody w Konkursie jest spółka GP
Battery (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 36 (02-220), wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105516 (akta rejestrowe
prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 592-000-81-61, REGON 190262008, kapitał zakładowy
23022405,00 zł (zwana dalej „Organizatorem”).
1.4. Obsługę Konkursu Organizator powierza spółce GTO GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Hożej 86 lok. 410 (00-682), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000411971 (akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego),
NIP 9721238110, REGON 302027880, kapitał zakładowy 5 000,00 zł , (zwanej dalej „GTO”),
co oznacza, iż spółka ta jest uprawniona do wykonywania w imieniu Organizatora wszelkich
czynności wskazanych w niniejszym Regulaminie. Konkurs nie jest grą liczbową, loterią pieniężną,
grą telebingo, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, loterią audioteksową ani loterią fantową.
2.

CEL KONKURSU
Celem Konkursu jest wyłonienie osób, które w najciekawszy sposób odpowiedzą na pytanie „Jak
wyciągnąć Minionka z paki?”.

3. UCZESTNICY KONKURSU
3.1. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, będące konsumentami w myśl art. 221 kodeksu cywilnego, które dokonały
zakupu dowolnej ilości blistrów baterii GP (nie tylko znajdujących się w opakowaniach z nadrukiem
wizerunku Minionków) i posiadają na potwierdzenie ich zakupu paragon (zwane dalej
„Uczestnikami”).
3.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, spółki GTO, ani także osoby będące
ich członkami rodziny (tj. małżonkowie, rodzeństwo, a także inni krewni i powinowaci do II
stopnia). Przez „pracowników” rozumie się również osoby świadczące swoje usługi na rzecz
Organizatora bądź GTO na podstawie umowy cywilnoprawnej.
4. MIEJSCE ORAZ CZAS TRWANIA KONKURSU
4.1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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4.2. Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 20 listopada 2017 roku do dnia 31 stycznia 2018 roku.
Wskazany okres nie obejmuje procesu wydania Nagród oraz procedury reklamacyjnej.
5. UDZIAŁ W KONKURSIE
5.1. Aby wziąć udział w Konkursie, w czasie trwania Konkursu wskazanego w pkt 4.2 Regulaminu
powyżej należy:
5.1.1. zakupić dowolną ilość blistrów baterii GP (nie tylko znajdujących się w opakowaniach
z nadrukiem Minionków) i zachować na potwierdzenie ich zakupu paragon;
5.1.2. „polubić”
profil
Organizatora
na
Facebooku
na
stronie
internetowej
facebook.com/gpbatteriespolska/;
5.1.3. wysłać SMS pod numer telefonu 7043 o treści „GPMINI.numerparagonu wraz
z odpowiedzią na pytanie „Jak wyciągniesz Minionka z paki?” (zwane dalej „Odpowiedzią”
bądź „Odpowiedziami”) – wysłanie SMS wraz z odpowiedzią stanowi Zgłoszenie w
rozumieniu niniejszego Regulaminu. Odpowiedź na pytanie powinna zawierać max. 100
znaków. Koszt wysłania jednego SMSa wynosi 0,50 zł netto (0,62 zł z 23% VAT).
5.2. SMSy z Odpowiedziami, które zostaną przesłane przed lub po czasie trwania Konkursu wskazanego
w pkt 4.2 Regulaminu będą bezskuteczne i nie będą uwzględniane w Konkursie.
5.3. Po doręczeniu Odpowiedzi, na numer telefonu, z którego wysłano Odpowiedź, zostanie skierowany
SMS potwierdzający dokonanie Zgłoszenia w Konkursie o treści: „Dziękujemy za udział w konkursie.
Pamiętaj, aby zachować paragon. Życzymy powodzenia!”
5.4. Każdy Uczestnik może dokonać nieograniczonej liczby Zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie, jeżeli
zawierają one różne Odpowiedzi. W przypadku dokonania kolejnego Zgłoszenia z taką samą
Odpowiedzią, jako Zgłoszenie w Konkursie traktowane będzie Zgłoszenie, które zostało
zarejestrowane jako pierwsze w systemie teleinformatycznym. Pozostałe Zgłoszenia będą
bezskuteczne i nie zostaną uwzględniane w Konkursie.
5.5. Uczestnik, przed wzięciem udziału w Konkursie, jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym
Regulaminem. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na warunki określone
w niniejszym Regulaminie.
5.6. Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który w związku
ze Zgłoszeniem udziału w Konkursie:
5.6.1. naruszył niniejszy Regulamin,
5.6.2. naruszył przepisy prawa,
5.6.3. naruszył prawa autorskie innych osób.
5.7. Wykluczenie Uczestnika z Konkursu uniemożliwia wzięcie w nim udziału (w tym otrzymanie
Nagrody).
6. PRAWA AUTORSKIE
6.1. Odbiór Nagród jest równoznaczny z przeniesieniem na rzecz Organizatora własności oraz całości
autorskich praw majątkowych do Odpowiedzi, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z prawem
zezwalania do wykonywania wszelkich praw zależnych, w celach związanych z przeprowadzeniem
Konkursu oraz w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora, a także jego produktów,
poprzez:
6.1.1. utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co
obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
6.1.2. zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
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6.1.3. publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
6.1.4. wielokrotne publiczne wystawienie,
6.1.5. eksploatację w Internecie, na stronach WWW, za pośrednictwem łączy telefonicznych
lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
6.1.6. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym,
6.1.7. dokonywanie opracowań Odpowiedzi,
6.1.8. wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do promocji i dozwolonej reklamy
produktów Organizatora.
Ponadto Laureaci Nagród są zobowiązani do uzupełnienia i podpisania oświadczenia stanowiącego
Załącznik nr 1 do Regulaminu.
6.2. W związku z przeniesieniem praw autorskich majątkowych nie przysługuje Laureatowi
wynagrodzenie inne niż Nagroda. Laureat jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką poniesie
Organizator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz
wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do nadesłanej Odpowiedzi.
7. DANE OSOBOWE
7.1. Podanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże niepodanie (usunięcie) danych
osobowych lub niewyrażenie (cofnięcie) zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
przeprowadzenia Konkursu, uniemożliwia w nim udział.
7.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
Organizator powierzył GTO przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.
7.3. Dane w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail i adresu zamieszkania
Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 929 t.j.) na potrzeby związane z przeprowadzeniem
Konkursu – przetwarzanie polegać będzie na zbieraniu, przechowywaniu, wykorzystywaniu celem
skontaktowania się z uczestnikami Konkursu oraz wysyłką Nagród, publikowaniu, usuwaniu oraz
anonimizowaniu danych osobowych. Jednocześnie dane w postaci imienia i nazwiska Laureatów
Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora pod adresem
www.minizpaki.pl. GTO niezwłocznie po przeprowadzeniu Konkursu i przekazaniu Nagród usunie
wszelkie posiadane dane osobowe Uczestników Konkursu.
7.4. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich
poprawienia, zmiany lub usunięcia, a także - w przypadkach wymienionych w ustawie o ochronie
danych osobowych - ma prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania
przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jej danych.
8.
8.1.
8.2.

8.3.

ZASADY ORAZ WARUNKI PROWADZENIA KONKURSU
Przesłane Odpowiedzi zostaną umieszczone w puli Odpowiedzi konkursowych, w celu dokonania
wyboru zwycięskich Odpowiedzi.
Organizator jest uprawniony do odrzucenia Odpowiedzi, która będzie naruszała przepisy prawa lub
dobre obyczaje lub będzie wzbudzała wątpliwości w zakresie uprawnienia Uczestnika do
dysponowania danymi zawartymi w Odpowiedzi. W takim przypadku Zgłoszenie zawierające
odrzuconą Odpowiedź będzie bezskuteczne i nie zostanie uwzględnione w Konkursie.
Konkurs będzie realizowany etapowo, tj.:
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8.4.

8.5.
8.6.
8.7.

8.8.

8.3.1. wybór Laureatów Nagród II i III stopnia nastąpi spośród osób, które w danym okresie
rozliczeniowym dokonały Zgłoszenia;
8.3.2. wybór Laureata Nagrody I stopnia nastąpi po upływie terminu wskazanego w pkt 4.2.
Regulaminu, spośród Laureatów Nagród II i III stopnia.
W ramach Konkursu wybranych może zostać:
8.4.1. 1 Laureat Nagrody I stopnia;
8.4.2. 268 Laureatów Nagród II i III stopnia – 30-stu na każdy okres rozliczeniowy wynikający
z pkt 8.7 Regulaminu, z wyłączeniem ostatniego, niepełnego okresu rozliczeniowego, kiedy
to wybranych zostanie 28 Laureatów. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym nie zostanie
wybrana pełna pula Laureatów, Nagrody dla nich przewidziane przechodzą na kolejny
okres rozliczeniowy. Szczegóły dotyczące dostępności Nagród w danym okresie
rozliczeniowym zostały zawarte w pkt 8.7 Regulaminu.
Wybór zwycięskich Odpowiedzi następować będzie według kryteriów pomysłowości i oryginalności.
Wybór zwycięskich Odpowiedzi będzie dokonywany przez Komisję Konkursową składającą się
z przedstawicieli Organizatora.
O otrzymaniu Nagrody I stopnia, Laureat zostanie poinformowany do dnia 28 lutego 2018 roku.
Ustalenie Laureatów Nagród II i III stopnia nastąpi w 9 okresach rozliczeniowych, wskazanych
w poniższej tabeli, ustalonych w oparciu o datę dokonania Zgłoszenia.
Termin poinformowania Ilość Nagród Ilość Nagród
Data dokonania
Laureatów o przyznanej
II stopnia
III stopnia
Zgłoszenia
Nagrodzie II i III stopnia
1.
20.11.2017-03.12.2017
17.12.2017
2
28
2.
04.12.2017-10.12.2017
22.12.2017
2
28
3.
11.12.2017-17.12.2017
04.01.2018
2
28
4.
18.12.2017-24.12.2017
09.01.2018
2
28
5.
25.12.2017-31.12.2017
16.01.2018
2
28
6.
01.01.2018-07.01.2018
23.01.2018
2
28
7.
08.01.2018-14.01.2018
30.01.2018
2
28
8.
15.01.2018-21.01.2018
06.02.2018
2
28
9.
22.01.2018-31.01.2018
13.02.2018
2
26
RAZEM
18
250
Komisja Konkursowa dokona wyboru Laureatów Nagród II i III stopnia oraz poinformuje ich
o wygranej najpóźniej w terminach wskazanych w powyższej tabeli. Ponadto wyniki Konkursu
zostaną opublikowane na stronie internetowej www.minizpaki.pl.
Laureaci Nagród otrzymają od Organizatora SMS z informacją o wygranej oraz z prośbą o:
8.8.1.przesłanie pod wskazany numer lub adres e-mail w terminie 5 dni roboczych od dnia
doręczenia Laureatowi SMSa, swojego imienia i nazwiska oraz danych adresowych w celu
przekazania Nagrody II lub III stopnia (a także danych kontaktowych na potrzeby wydania
Nagrody, takich jak: adres e-mail lub numer telefonu), skanu bądź fotografii paragonu
potwierdzającego zakup baterii GP z widocznym numerem paragonu oraz przesłanie na
adres GTO, znajdujący się w pkt 1.4 Regulaminu, wypełnionego i podpisanego pisemnego
oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do Odpowiedzi, którego wzór
stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu – w przypadku Laureatów Nagród II i III stopnia;
8.8.2. przesłanie pod wskazany numer lub adres e-mail w terminie 5 dni roboczych od dnia
doręczenia Laureatowi SMSa, swojego imienia i nazwiska, a także danych kontaktowych na
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potrzeby wydania Nagrody, takich jak: adres e-mail lub numer telefonu, skanu bądź
fotografii paragonu potwierdzającego zakup baterii GP z widocznym numerem paragonu, a
także z prośbą o odbiór Nagrody I stopnia w terminie 30 dni od dnia przesłania SMSa z
informacją o wygranej –w przypadku Laureata Nagrody I stopnia.
8.9. W przypadku nieudanej próby kontaktu z Laureatem traci on prawo do Nagrody, która pozostaje do
wyłącznej dyspozycji Organizatora. Przez nieudaną próbę kontaktu należy rozumieć brak
otrzymania odpowiedzi Uczestnika na wiadomość wskazaną w pkt 8.8 Regulaminu w ciągu 5 dni
roboczych od dnia wysłania wiadomości przez Organizatora.
8.10. Uczestnik, który nie spełni w terminie warunków wskazanych w pkt 8.8 Regulaminu, traci prawo do
przyznanej Nagrody, a Komisja Konkursowa dokona wyboru kolejnej najciekawszej Odpowiedzi,
stosując odpowiednio postanowienia Regulaminu.
8.11. W przypadku spełnienia przez Laureatów Nagród II i III stopnia warunków wskazanych w pkt 8.8
Regulaminu, Organizator w terminie 14 dni roboczych od daty ich spełnienia dokona wysyłki
Nagrody na adres wskazany przez Laureata.
8.12. W przypadku Nagrody I stopnia Laureat jest zobowiązany odebrać Nagrodę we wskazanym przez
Organizatora miejscu, po uprzednim telefonicznym bądź mailowym poinformowaniu podmiotu
wskazanego w pkt 12.4. Regulaminu o planowanym terminie odbioru (z zastrzeżeniem pkt 8.8.2
Regulaminu).
8.13. Odbiór Nagrody I stopnia jest możliwy wyłącznie po uprzednim wypełnieniu i podpisaniu
pisemnego oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do Odpowiedzi, którego
wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
8.14. Wydanie Nagrody I stopnia nastąpi po zweryfikowaniu tożsamości osoby, która stawiła się po
odbiór Nagrody.
8.15. W przypadku:
8.15.1. dokonania zwrotu przesyłki zawierającej Nagrodę II lub III stopnia, pomimo jej
skierowania na przekazany przez Laureata adres;
8.15.2. braku dokonania odbioru przez Laureata Nagrody I stopnia w terminie wskazanym w pkt
8.8.2 Regulaminu,
traci on prawo do Nagrody i pozostaje ona wyłącznej dyspozycji Organizatora.
8.16. Organizator, wedle swego uznania, może zwolnić Laureata od obowiązku przedłożenia
oświadczenia o przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych – wówczas wszelkie
zastrzeżenia w Regulaminie uzależniające wystąpienie określonych skutków od przedłożenia
przedmiotowego oświadczenia uznaje się za nieistniejące.
8.17. Organizator wskazuje, że wydanie wszystkich przyznanych Nagród nastąpi do dnia 28 lutego 2018
roku.
9.
NAGRODY W KONKURSIE
9.1. Nagrodami w Konkursie są:
9.1.1. 1 Nagroda I stopnia w postaci samochodu marki Mini Cooper o wartości 70000 złotych,
plus kwota 7777,00 złotych przeznaczona na podatek dochodowy od osób fizycznych
w związku z wygraną,
9.1.2. 18 Nagród II stopnia w postaci przedpłaconych kart VISA o wartości 1.000 złotych każda,
plus kwota 111,11 złotych przeznaczona na podatek dochodowy od osób fizycznych
w związku z wygraną,
9.1.3. 250 Nagród III stopnia w postaci powerbanków marki GP o wartości 95 zł plus 10,56
złotych przeznaczona na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z wygraną.
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9.2.

9.3.

Dodatkowa kwota pieniężna wskazana w pkt 9.1. Regulaminu, przeznaczona na zapłatę
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wygraną w Konkursie, nie
podlega wydaniu Laureatom i zostaje wpłacona przez Organizatora, jako płatnika, tytułem podatku
dochodowego do właściwego Urzędu Skarbowego.
Nagrody w Konkursie nie mogą być przez Uczestników zamieniane na inne nagrody, bądź środki
finansowe, ani też nie mogą być przekazywane przez Uczestnika na rzecz innych Uczestników
lub podmiotów trzecich.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
10.1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem
mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego
Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
10.2. Organizator zastrzega, że fotografie Nagród znajdujące się w materiałach promocyjnych związanych
z Konkursem mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
10.3. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego Zgłoszenie udziału
w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
11. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
11.1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego dotyczącego
Konkursu w terminie w terminie 7 dni od dnia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
11.2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) i przesłane
na adres: GTO GROUP Sp. z o.o., ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa.
11.3. Reklamacje złożone po terminie lub w formie innej niż pisemna nie podlegają rozpoznaniu.
11.4. Uczestnik składający reklamację zostanie pisemnie poinformowany o sposobie załatwienia sprawy,
w terminie 30 dni od daty jej złożenia.
11.5. W celu uniknięcia wątpliwości potwierdza się, iż powyższe zasady zgłaszania i rozpatrywania
reklamacji pozostają bez uszczerbku dla ustawowych praw konsumentów, w tym dla ustawowych
praw, zasad, procedur i terminów związanych ze zgłaszaniem roszczeń z tytułu niewykonania lub
niewłaściwego wykonania zobowiązań Organizatora.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Regulamin Konkursu sporządzony w formie pisemnej dostępny jest w siedzibie Organizatora (adres
wskazany w pkt 1.3 Regulaminu), a nadto został opublikowany na stronie internetowej
www.minizpaki.pl.
12.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2017 roku.
12.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub do odwołania Konkursu, w zakresie,
w jakim nie będzie to miało wpływu na prawa już nabyte przez Uczestników Konkursu.
12.4. W sprawach związanych z realizacją Konkursu oraz odbiorem Nagród zapytania bądź wymagane
Regulaminem informacje należy kierować na poniższy adres e-mail bądź numer telefonu: adres email: konkurs@gto.com.pl, nr tel. 61 8261378.
__________________________
Podpis Organizatora
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Załącznik nr 1
do Regulamin Konkursu ……………………
OŚWIADCZENIE
LAUREATA KONKURSU „Wyciągnij Minionka z paki i wyjedź Mini”
Ja,
niżej
podpisany/na
__________________________________________________,
zamieszkały
w _______________________,
kod
pocztowy
___-____,
przy ul. __________________________, legitymujący/ca się dowodem osobistym o numerze
____________________________ (w przypadku braku pole przekreślić), oświadczam, iż:
a) jest mi znana treść Regulaminu Konkursu „Wyciągnij Minionka z paki i wyjedź Mini” (zwanego
dalej „Konkursem”).,
b) jestem twórcą zgłoszonej Odpowiedzi, jako całości, jak i w odniesieniu do jego poszczególnych
części, oraz przysługują mi prawa autorskie majątkowe do zgłoszonej Odpowiedzi, jako całości,
jak i poszczególnych jej elementów;
c) Odpowiedź w całości, jak i każdy z jej elementów, nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób
trzecich ani nie jest przedmiotem postępowania sądowego lub administracyjnego.
Niniejszym oświadczam, iż przenoszę na Organizatora Konkursu - GP Battery ( Poland) Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 36, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000105516 (akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 592-000-81-61
REGON 190262008, kapitał zakładowy 23022405,00 zł, autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi, jako
całości, jak i jej poszczególnych elementów, bez ograniczenia terytorialnego i czasowego, bez
ograniczenia ilości wykorzystania, w szczególności na opakowaniach i materiałach informacyjnych,
promocyjnych i reklamowych, z prawem do dalszego przeniesienia praw autorskich do Odpowiedzi lub
jej poszczególnych elementów, wraz z prawem zezwalania do wykonywania wszelkich praw zależnych.
Przeniesienie praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:
1) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co
obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
2) zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
3) publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
4) wielokrotne publiczne wystawienie,
5) eksploatację w Internecie, na stronach WWW, za pośrednictwem łączy telefonicznych
lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
6) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym,
7) dokonywania opracowań Odpowiedzi,
8) wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do promocji i dozwolonej reklamy
produktów Organizatora.
Jednocześnie oświadczam, że otrzymanie przeze mnie Nagrody w Konkursie zgodnie z zasadami
Regulaminu wyczerpuje wszelkie moje roszczenia finansowe w związku z moim udziałem w Konkursie
oraz przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zgłoszonej przeze mnie Odpowiedzi. Oświadczam
także, że nie będę wykonywać autorskich praw osobistych do Odpowiedzi i upoważniam Organizatora
do ich wykonywania. Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie wszelkich danych
osobowych przekazanych przeze mnie na potrzeby Konkursu.

___________________, ________________ r.
Miejscowość, data

_____________________________
Podpis Laureata
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