
REGULAMIN KONKURSU „WYGRYWANIE PRZEZ TESTOWANIE”

§1 Postanowienia ogólne

1. Barel  Poland  Sp.  z  o.o.  (Kalwaryjska  69,  30-504  Kraków)  jest  Organizatorem  konkursu
„WYGRYWANIE PRZEZ TESTOWANIE” zwanym dalej „Konkursem”.

2. Konkurs promowany jest na stronie www.tabletManiaK.pl oraz profilu na Facebooku.
3. Konkurs  jest  organizowany  na  zasadach  określonych  w  niniejszym  Regulaminie,  zgodnie  z

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Barel Poland  jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego. 
5. Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

§2   Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu  14.05.2014 roku o godz. 12:00 i trwał będzie do  15.06.2014 roku, 
godz. 24:00, przy czym:

Faza I - od momentu ogłoszenia konkursu na stronie tabletManiaK.pl  oraz 
facebook.com/tabletmaniak do dnia 21.05.2014 roku należy przesłać zgłoszenie zawierające: kilka 
słów o zgłaszającym oraz krótką odpowiedź na pytanie „Co chciałabyś/chciałbyś przetestować w 
tablecie i dlaczego?” przez formularz konkursowy dostępny na stronie tabletManiaK.pl. Z osób 
zgłoszonych w fazie I Jury wybierze 10 osób, których odpowiedzi uzna za najciekawsze. Osoby  te 
otrzymają sprzęt do testowania, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu, i przechodzą do fazy II. 
Uczestnicy, którzy przejdą do fazy II zostaną powiadomieni o tym fakcie na adres e-mail.

Faza II – od 26.05.2014 roku do 15.06.2014 roku każdy z 10 uczestników wyłonionych w Fazie I 
testuje sprzęt, pisze teksty na zadany wcześniej temat i wysyła na adres 
konkurs.kiano.2014@techmaniak.pl) – wybrane prace opublikowane zostaną na stronie 
tabletManiaK.pl.

2. Ogłoszenie wyników wraz z publikacją nagrodzonych prac nastąpi na  tabletManiaK.pl w ciągu 14 dni 
roboczych od daty zakończenia konkursu.

§3 Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych.  Osoba  małoletnia  może  wziąć  udział  w  Konkursie  tylko  i  wyłącznie  za  zgodą
przedstawicieli ustawowych. Przedstawiciele ustawowi małoletnich uczestników składają w ich imieniu
wszelkie oświadczenia woli.

2. Warunkiem koniecznym uczestniczenia w Konkursie jest:
- polubienie profilu na Facebooku: facebook.com/tabletManiak
- polubienie profilu na Facebooku: facebook.com/kiano

3. W konkursie  uczestniczy  się  testując  sprzęt  Kiano  Elegance  by  Zanetti  8  z  3g  i  wysyłając  pracę
konkursową w terminie podanym w paragrafie 2 na adres e-mail:  konkurs.kiano.2014@techmaniak.pl

4. Nadsyłane prace konkursowe mogą mieć formę dowolną: zdjęcia, teksty, filmy itp.

- Prace konkursowe w postaci fotografii powinny być przesłane w formie jpg. Fotografie mogą być 
wykonane w technice dowolnej. Dozwolone jest podstawowa korekcja obrazu. Uczestnik jest 
obowiązany do przedstwienia nieobrobionego, wyjściowego zdjęcia na żądanie komisji.

- Zabronione jest przesyłanie prac konkursowych sprzecznych z dobrymi obyczajami, nawołujących
do nienawiści na jakimkolwiek tle czy naruszających powszechnie akceptowane wartości i zasady 
współżycia społecznego.  

5. Osoba, która wysyła pracę konkursową musi posiadać do niej prawa autorskie. 
6. Uczestnikami Konkursu, nie mogą być pracownicy lub współpracownicy  Barel Poland lub członkowie

najbliższej  rodziny  tych  pracowników  (wstępni  i  zstępni  w  linii  prostej  bez  ograniczeń,  a  w  linii
bocznej do drugiego stopnia oraz powinowaci (w linii bocznej do drugiego stopnia) i małżonkowie. 
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7. Barel Poland ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w
Konkursie, (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku do którego powziął informację
o działania sprzeczne z Regulaminem. 

§4 Nagrody

1. Organizator przydzieli nagrody wśród uczestników Konkursu, którzy testowali sprzęt oraz przysłali 
najciekawszą opinię na temat sprzętu. Nagrody otrzymają autorzy 7 najlepszych prac. Przy ocenie prac 
konkursowych brane pod uwagę przez redakcyjne Jury będą walory artystyczne, techniczne oraz 
merytoryczne.

2. Uczestnicy, którzy nie zostali nagrodzeni przez Jury, zobowiązani są odesłać wypożyczony do testów 
sprzęt na adres redakcji w nienaruszonym stanie, do dnia 23.06.2014 roku.

3. Nagrody w konkursie stanowią: tablet Kiano Elegance by Zanetti 8 z 3g  – 7 sztuk..
4. Organizator  wyłącza  możliwość  wypłaty  ekwiwalentu  pieniężnego  za  którąkolwiek  z  nagród.

§5 Deklaracje

1. Przystąpienie  do  udziału  w  Konkursie  jest  równoznaczne  z  akceptacją  postanowień  niniejszego
Regulaminu.  

2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych. 

Organizator informuje Uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z
wykonaniem  postanowień  niniejszego  Regulaminu,  w  celu  przeprowadzenia  Konkursu,  promocji
Konkursu oraz informowania o Konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych,
ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

Barel Poland jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu. 
3. Przesłanie/przekazanie fotografii w ramach uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem

przez Uczestnika oświadczenia, iż:
(i) Uczestnik  jest  wyłącznym  autorem/autorką  fotografii  i  przysługują  mu/jej  autorskie  prawa

majątkowe do fotografii, które nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób
trzecich;

(ii) Uczestnik  jest  uprawniony  do  rozpowszechniania  wizerunku  osób  znajdujących  się
(sportretowanych) na Fotografii;

(iii) Uczestnik przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia osób trzecich, które zostały podniesione w
wyniku naruszenia jakichkolwiek praw związanych z przesłaną przez Uczestnika fotografią
przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz praw związanych z
wizerunkiem osób sportretowanych na fotografii.

(iv) Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnie nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej
na korzystanie ze zgłoszonej do Konkursu pracy na wszystkich znanych w chwili zgłoszenia
polach eksploatacji.

4. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku
Uczestnika w każdej formie, w szczególności zapisu audiowizualnego, audio, fotograficznego. 

5. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ujawnienie danych
osobowych Uczestnika. Dane osobowe Uczestnika zostaną ujawnione wyłącznie w celu informowania o
przebiegu Konkursu, a w szczególności o przyznaniu i przekazaniu Uczestnikowi nagrody.  

§6 Przyznawanie nagród

1. Organizator niezwłocznie po wyłonieniu laureatów zawiadomi listownie drogą e-mail każdego laureata - 
wysyłając informację pod adres e-mail podany przy rejestrowaniu się - o zdobyciu nagrody, wzywając go do 
poświadczenia gotowości objęcia nagrody. W przypadku nieotrzymania poświadczenia w terminie 14 dni z 
przyczyn zawinionych przez laureata, jury wyłoni na kolejnym posiedzeniu następnego laureata. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy laureatów na stronie internetowej tabletManiaK.pl. 

§7   Postępowanie w sprawie wręczania nagród

1. Nagrody, testowane wcześniej przez uczestników, zostają u laureatów konkursu na własność. 

2



§8 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na
adres siedziby Organizatora w terminie 45 dni od daty ogłoszenia wyników.

2.  Wszelkie  reklamacje  winny zawierać  imię,  nazwisko,  dokładny  adres,  datę,  login  i  numer  telefonu,  jak
również dokładny opis i powód reklamacji.
3.  Uczestnicy pozostają dla Organizatora  anonimowi przez  cały czas  trwania Konkursu i  są  identyfikowani

wyłącznie na podstawie Nicku, za pomocą którego brali udział w konkursie.
4. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna.
5. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego.
6. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w

terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
7. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni

od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
8. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, a Uczestnikowi, który nie godzi
się z rozstrzygnięciem, przysługuje powództwo do sądu powszechnego.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie tabletManiaK.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. Biorąc  udział  w  Konkursie  uczestnik  potwierdza,  że  wyraża  zgodę  na  wszystkie  zasady  zawarte  w

Regulaminie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy kodeksu

cywilnego.

ORGANIZATOR
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