
Regulamin konkursów
organizowanych na Portalu www.m  ap4u.pl

I. Strony dokumentu

1. Cel
Celem konkursów jest zachęcenie internautów do aktywnego spędzania czasu.

2. Regulamin.
Konkursy są organizowane na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z
powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa.  Regulamin  obowiązuje  we  wszystkich
konkursach  zamieszczonych  na  stronie  www.map4u.pl.  Integralną  częścią  Regulaminu
wszystkich konkursów jest Ogłoszenie o wszczęciu konkursu.
Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  osobnego  określania  szczegółowego  regulaminu
danego  konkursu,  przy  czym  zapisy  regulaminowe  danego  konkursu  muszą  być
podporządkowane niniejszemu regulaminowi.

3. Organizator
Organizatorem  konkursów jest  Fundacja  Informatyki  i  Zarządzania  z  siedzibą  w Łodzi,
ul. Reymonta 5, 93-491 Łódź, zwany dalej Organizatorem.

II. Zasady konkursów

1. Uczestnicy
Uczestnikami  konkursów  mogą  być  wszystkie  osoby  zainteresowane  tematem
konkursów. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursach wyłącznie za zgodą
opiekunów prawnych na podstawie ich pisemnej zgody, o ile takie rozwiązanie dopuszczają
unormowania  danego  Ogłoszenia  o  wszczęciu  konkursu.  Podpisana  zgoda  uczestnictwa
niepełnoletniej  osoby  może  być  przesłana  pocztą  elektroniczną  e-mail  na  adres
konkursy@map4u.pl lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora. W konkursach nie mogą
uczestniczyć pracownicy Fundacji Informatyki i Zarządzania oraz ich rodziny.

2. Ogłoszenie i termin konkursu
Tematy  konkursów,  terminy  trwania  konkursów,  zasady  nadsyłania  prac,  ich  warunki
formalno-techniczne  oraz  nagrody  i  zasady  ich  przyznawania,  są  każdorazowo
zamieszczane  w  Ogłoszeniu  o  wszczęciu  konkursu,  publikowanym  na  stronach  portalu
www.map4u.pl.

3. Zgłaszanie prac
Zgłaszanie prac do konkursów odbywa się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem
konkursy@map4u.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Informatyki i  Zarządzania
93-491 Łódź, ul.  Reymonta  5, o ile takie rozwiązanie dopuszczają unormowania danego
Ogłoszenia o wszczęciu konkursu.
Prace  nadesłane  inną  drogą  nie  będą  oceniane  i  nie  wezmą  udziału  w  konkursach.
Zgłoszenie  prac  do  konkursów  stanowi  jednocześnie  akceptację  wszystkich  zapisów
niniejszego Regulaminu oraz Ogłoszenia o wszczęciu konkursu. W konkursach nie będą
oceniane prace:
a) nadesłane po terminie,
b) niezwiązane z tematem konkursów,
c) których treść łamie prawo lub zostały pozyskane wbrew obowiązującym przepisom,
d) nie spełniają wymogów formalnych lub technicznych,
e) autorów, którzy nie podali swoich danych korespondencyjnych.
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4. Zasady wyboru zwycięzców:
a) zwycięzcy w konkursach będą wybierani zgodnie z zasadami podanymi w Ogłoszeniu

o wszczęciu konkursu;
b) zwycięzców wyłania komisja konkursowa, której  tryb działania określa każdorazowo

Ogłoszenie o wszczęciu konkursu, przy czym skład komisji konkursowej nie musi być
ujawniany;

c) do procesu  wyboru  laureatów danego konkursu  Organizator  może włączyć elementy
głosowania internautów;

d) wyniki konkursów będą publikowane równolegle na stronach portalu www.map4u.pl i 
na fanpage'u www.facebook.com/map4Uzaplanujpodroz  .

5. Deklaracje
Nadesłanie prac na konkursy stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca:
a) jest autorem załączonych prac i posiada do nich pełne prawa majątkowe,
b) przyjmuje warunki Regulaminu,
c) przyjmuje warunki Ogłoszenia o wszczęciu konkursu,
d) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie

Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883),
e) wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie praw majątkowych do nadesłanych prac

i jednocześnie wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanych prac w dowolnym
czasie i formie dla celów promocji konkursów i Portalu, w tym na stronach sponsorów
nagród konkursowych,

f) wyraża zgodę na przetwarzanie nadesłanych prac przez Organizatora,
g) posiada  zgodę  od  osób  przedstawionych  na  zdjęciach  i  filmach  na  publikację  ich

wizerunku  na  Portalu  i  wykorzystanie  go  do  celów  reklamowych  konkursów  oraz
Portalu. Autor przyjmuje na siebie roszczenia, które mogłyby być kierowane przeciwko
Organizatorowi  wynikające  z  dysponowania  prawami  autorskimi  oraz  zgodami  do
wizerunku.

6. Nagrody
W  konkursach  przyznane  zostaną  nagrody  według  informacji  zawartej  w  Ogłoszeniu
o wszczęciu konkursu.
Nagrody w konkursach będą przesłane pocztą na terytorium RP. Organizator nie odpowiada
za  ewentualne  zniszczenia  lub  niedostarczenie  nagrody  z  winy  firmy  przesyłającej  lub
podania  przez  uczestnika  błędnego  adresu.  Upominki  można  również  odebrać  osobiście
w siedzibie Organizatora, po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą elektroniczną (wymóg
konieczny).  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  przyznania  nagród  specjalnych  i nagród
dodatkowych.  Organizator  zastrzega  sobie  także  prawo  do  nieprzyznania  nagród
w przypadku, gdy dostarczone przez uczestników materiały nie będą spełniały warunków
Regulaminu i Ogłoszenia o wszczęciu konkursu.

III. Postanowienia końcowe

1. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  usuwania  fotografii,  filmów  i  tekstów  o  treści
powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie,
zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne.
Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna.

2. Organizator  zastrzega,  że  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie konkursów, których nie był w stanie przewidzieć lub którym
nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły
wyższej.
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3. Zwycięzca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokonanie  stosownych  opłat  wynikających
z odrębnych  przepisów podatkowych  dotyczących  otrzymanych  nagród  w  szczególności
podatku dochodowego.

4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  postanowień  niniejszego  Regulaminu
w przypadku zmian  przepisów prawnych lub  innych istotnych zdarzeń  mających wpływ
na organizowanie konkursów.

5. Konkursy nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach
wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez okres trwania konkursów.

7. Wszelkie  ewentualne  spory  nierozstrzygnięte  polubownie,  podlegać  będą  przepisom
Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym dla rozstrzygania spraw będzie sąd właściwy dla
siedziby Organizatora.

8. Regulamin w niniejszej treści obowiązuje od dnia 10.05.2014 roku.

KONIEC

IV. Załączniki:

1. Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie
2. Formularz zgłoszeniowy uczestnika konkursu


