Regulamin konkursu Zbieraj Gdziebylki w Serwisie gdziebylec.pl
Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki konkursu Zbieraj Gdziebylki
organizowanego przez serwis internetowy gdziebylec.pl, znajdującego się pod adresem internetowym
www.gdziebylec.pl. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki uczestników konkursu, a także
prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Organizatora jako podmiotu organizującego konkurs.

§1

Definicje

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie:
1. „Formularz konkursowy” – formularz umożliwiający użytkownikowi wymianę Gdziebylków
zgromadzonych na Koncie Użytkownika na nagrody;
2. „Formularz kontaktowy” – formularz umożliwiający przesyłanie wiadomości między
Użytkownikami a Organizatorem;
3. „Gdziebylki” – punkty gromadzone przez Użytkownika na Koncie Użytkownika za wprowadzanie
Wypowiedzi w Serwisie;
4. „Konkurs” – konkurs Zbieraj Gdziebylki organizowany przez Organizatora;
5. „Konto Użytkownika” – przydzielona danemu Użytkownikowi przestrzeń dyskowa w Systemie
Informatycznym wraz z mechanizmami informatycznymi, pozwalająca na korzystanie z Serwisu i
narzędzi udostępnionych przez Organizatora oraz udział w Konkursie poprzez gromadzenie
Gdziebylków;
6. „Pliki multimedialne” – wszelkiego rodzaju multimedia, fotografie, filmy, nagrania dźwiękowe,
nagrania audiowizualne, wprowadzane przez Użytkowników do Systemu Informatycznego, bez
względu na ich tematykę, charakter oraz format zapisu;
7. „Podserwis Konkursu” – część Serwisu prezentująca szczegóły Konkursu;
8. „Pomoc” – wszelkie udostępnione przez Organizatora w ramach Serwisu informacje, instrukcje i
wyjaśnienia dotyczące funkcjonalności Serwisu, poszczególnych Podserwisów, a w szczególności
specyfikacji wprowadzanych Wypowiedzi;
9. „Organizator” – ZiqZaq Kreacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 68/70 lok. 34, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
– Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352115, posiadająca NIP: 7010227938,
REGON: 142316285 i kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN – opłacony w całości;
10. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu, sporządzony i stosowany przez Organizatora;
11. „Serwis” – funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny, turystyczny serwis
społecznościowy, do którego prawa przysługują Organizatorowi, udostępniony w Internecie, pod
głównym adresem domenowym: www.gdziebylec.pl. W ramach Serwisu funkcjonują tzw.
Podserwisy tematyczne, a w szczególności Podserwis Konkursu. Serwis przeznaczony jest do
prezentacji informacji turystycznych dotyczących obiektów, regionów, miast i tras przydatnych
podczas podróży oraz do prezentacji Wizytówek i plików z nimi związanych;
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12. „System Informatyczny” – system teleinformatyczny Usługodawcy, obejmujący sprzęt
komputerowy, serwery, urządzenia peryferyjne, oprogramowanie komputerowe, bazy danych,
strukturę oraz oprawę graficzną i muzyczną Serwisu i Podserwisów;
13. „Użytkownik” – każdy podmiot, spełniający wymagania opisane w Regulaminie, który w
jakikolwiek sposób korzysta z Usługi, a w szczególności podmiot przeglądający, wyświetlający,
modyfikujący strony Serwisu lub w inny sposób korzystający ze stron Serwisu. Pod pojęciem
Użytkownika rozumie się między innymi Użytkowników Zarejestrowanych;
14. „Wizytówka” – podstrona obejmującą dane z informacjami umieszczanymi w Serwisie lub
Podserwisie, udostępnione przez Organizatora lub udostępnione samodzielnie i dobrowolnie przez
Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Zakres danych i informacji, jaki może zostać
zamieszczony w Wizytówce, określony zostaje poprzez funkcjonalność Serwisu lub Podserwisu
oraz został opisany ramowo w Pomocy;
15. „Wypowiedź” – wszelkiego rodzaju dane, informacje i pliki wprowadzone przez Użytkownika do
Systemu Informatycznego, prezentowane w ramach Serwisu lub poszczególnych Podserwisów,
bez względu na charakter, treść oraz format zapisu takich danych lub informacji. W szczególności
za Wypowiedzi uznaje się wszelkie wypowiedzi, teksty, opinie, komentarze, publikacje, artykuły,
Pliki Multimedialne oraz treści w Wizytówkach wprowadzone przez Użytkownika.

§2

Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.

§3

Zasady Konkursu

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest rejestracja Użytkownika w Serwisie.
3. Za Wypowiedzi wprowadzane przez Użytkownika i pozytywnie zweryfikowane przez Organizatora
są naliczane Gdziebylki.
4. Liczbę Gdziebylków przyznawanych za poszczególne Wypowiedzi określa ramowo Podserwis
Konkursu.
5. Warunkiem otrzymania nagrody jest posiadanie odpowiedniej liczby Gdziebylków na Koncie
Użytkownika.
6. Każdy Gdziebylek może być wydany tylko raz, o terminach przeznaczenia na nagrody oraz o
wyborze nagród decyduje Użytkownik.
7. Gdziebylki przeznaczone na nagrodę otrzymują status Gdziebylków wydanych, a Użytkownik
może nadal gromadzić Gdziebylki na Koncie Użytkownika.
8. Użytkownik nie może domagać się cesji zebranych Gdziebylków na rzecz innego Użytkownika.

§4

Nagrody

1. Nagrody przewidziane w Konkursie oraz ich wartość w przeliczeniu na Gdziebylki prezentowane są
w Podserwisie Konkursu.
2. Nagrody przyznawane są zgodnie z zapisami §3.
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3. Nagrody mogą nieznacznie różnić się wyglądem i funkcjonalnością oraz nazwą producenta od
prezentowanych w Podserwisie Konkursu.
4. W przypadku braku dostępności wybranej przez Użytkownika nagrody, dostarczana jest nagroda o
podobnej lub lepszej specyfikacji.
5. Użytkownik nie może domagać się wypłaty równowartości nagrody w gotówce lub zamiany na
inną nagrodę oraz jej cesji na osobę trzecią.
6. Po osiągnięciu odpowiedniej liczby posiadanych Gdziebylków, Użytkownik może dokonać
zamówienia wybranej nagrody poprzez Formularz Konkursowy znajdujący się w Podserwisie
Konkursu.
7. Nagroda zostanie wysłana Użytkownikowi na koszt Organizatora w terminie do 30 dni od daty
zgłoszenia wymiany Gdziebylków na nagrodę w Formularzu Konkursowym.
8. Organizator może odmówić wydania nagród z następujących powodów:
8.1. Wypowiedzi nie są wprowadzane zgodnie z zasadami zawartymi w Pomocy Serwisu.
8.2. Użytkownik nie przestrzega postanowień Regulaminu lub Regulaminu i Polityki Prywatności
Serwisu gdziebylec.pl.
8.3. Użytkownik nie wprowadził na Koncie Użytkownika danych teleadresowych umożliwiających
przesłanie nagrody.
8.4. Użytkownik odmówił przyjęcia nagrody.

§5

Reklamacje

1. Użytkownik uprawniony jest do składania uwag lub reklamacji dotyczących Konkursu.
2. Reklamacja powinna zostać doręczona Organizatorowi na adres poczty elektronicznej wskazany w
Podserwisie Konkursu lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego. Reklamacje będą
rozpatrywane w kolejności ich wpływania do Organizatora. Reklamacja powinna określać adres
poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, na który ma zostać przesłana odpowiedź na
reklamację. Reklamacja niezawierająca danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie
będzie rozpatrywana przez Organizatora.
3. Organizator dołoży starań w celu rozpatrzenia reklamacji i przesłania odpowiedzi Użytkownikowi w
ciągu 21 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli w tym terminie reklamacja nie może być rozpatrzona,
Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Użytkownika podając
przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
4. Reklamacja rozpatrzona raz, nie będzie rozpatrywana ponownie w tym samym przedmiocie
sprawy.

§6

Postanowienia końcowe

1. Konkurs trwa od 21 maja 2010 r. do odwołania.
2. Biorąc udział w Konkursie Użytkownik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na
zasadach określonych w Regulaminie.
3. Organizator może wykluczyć Użytkownika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez
niego postanowień Regulaminu lub Regulaminu i Polityki Prywatności Serwisu gdziebylec.pl.
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4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z
komunikacją, bądź w jakikolwiek inny sposób wpływające na ostateczne wyniki Konkursu.
5. Konkurs reklamowany będzie w środkach masowego przekazu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przesyłek
wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu. Odpowiedzialność w
tym zakresie ponosi dostawca przesyłek.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub opóźnienia w dostarczeniu nagrody,
jeśli jest to spowodowane podaniem przez Użytkownika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych
teleadresowych.
8. W przypadku nieodebrania nagrody, Użytkownik traci prawo do nagrody, a Organizator nie będzie
zobowiązany do jej przyznania innemu Użytkownikowi.
9. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
10. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną,
których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z
dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 2004, Nr 4, poz. 27).
11. Organizator uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu w całości lub w
części, w każdym czasie, bez konieczności podawania uzasadnienia wprowadzonych zmian.
Organizator poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. W przypadku,
niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik powinien usunąć Konto Użytkownika w
terminie do 7 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Nie wykonanie powyższych
czynności przez Użytkownika, we wskazanym terminie, oznacza wyrażenie zgody na zmianę
Regulaminu.
12. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w
szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa autorskiego oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
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