Konkurs „W milionera z bloga w rok”
(“Konkurs”)

§1. Organizator
1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagrody jest firma DreamCommerce S.A., z
siedzibą w Krakowie (31-280) przy ulicy Władysława Łokietka 79. Wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział
Gospodarczy, pod numerem 0000395171, NIP 9452156998, kapitał zakładowy 2 811 500 zł
(wpłacony w całości).
2. Konkurs jest organizowany z związku z wydarzeniem Blogotok #7-Społeczność
organizowanym przez Fajne studio kreatywne Maciej Surgiel z siedzibą w 25-612 Kielce, ul.
Hoża 18/16, NIP: 657 27 44 377, i promowany jest na stronie profilowej organizatora
konferencji, w serwisie Facebook oraz na stronie internetowej wydarzenia.

§2. Zasady konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 18. roku życia oraz przedsiębiorców.
Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
2. Konkurs odbywa się w terminie od 12 maja 2018 roku od godz. 6:00 do 27 maja 2018
roku do godz. 23:59, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, do którego
odnośnik znajduje się przy formularzu zgłoszeniowym do konkursu. Zgłoszenie udziału w
konkursie poprzez przez wysłanie formularza konkursowego z odpowiedzią na pytanie
konkursowe oznacza akceptację niniejszego regulaminu Konkursu.
4. Uczestnictwo w Konkursie “W milionera z bloga w rok” wymaga wypełnienie formularza
konkursowego znajdującego się pod adresem: http://blogotok.pl/konkurs/, w którym należy
umieścić rozwiązanie zadania konkursowego.
5. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie: Dlaczego ludzie chcieliby
odwiedzać właśnie Twój sklep?
6. Jury spośród udzielonych odpowiedzi wybierze jedną najciekawszą odpowiedź.
7. Organizator do 10 czerwca 2018 zobowiązuje się poinformować zwycięzcę o wygranej
przy wykorzystaniu danych podanych przez Uczestnika w formularza zgłoszeniowym do
Konkursu.

§3. Nagroda
1. Nagrodę w Konkursie stanowi pakiet sklepu internetowego Shoper, składający się z:
- Rocznego abonamentu na Platynowy sklep Shoper,
- Szablonu graficznego ze Sklepu ze skórkami graficznymi (Skinstore) dla sklepu
internetowego
- certyfikat SSL.
2. Wartość nagrody wynosi 2389,89 zł brutto (bez uwzględnienia zniżek, przysługujących
wybranym grupom klientów, zgodnie z polityką cenową Fundatora nagród).
3. Laureat wyłoniony zostanie w wyniku decyzji 3 osobowego jury składającego się z
przedstawicieli Organizatora. Jury dokona kwalifikacji zgłoszonych prac, oceny
zakwalifikowanych prac, przyznania nagrody.
4. Jury może zwrócić się do Uczestników konkursu, o udzielenie dodatkowych informacji na
temat projektu.
5. Laureat powiadomiony zostanie o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail
skierowanej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym do konkursu.
6. Organizator zastrzega, że Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną.
7. Laureat nagrody zobowiązany jest w terminie 3 (trzech) dni od otrzymania wiadomości o
uzyskaniu prawa do nagrody do odpowiedzi na nią, zgodnie ze wskazówkami w niej
zawartymi, w szczególności podania danych niezbędnych do wydania nagrody
Uczestnikowi. Brak podania tych danych we wskazanym w zdaniu poprzedzającym terminie
skutkuje utratą prawa do nagrody

§4. Podatki
1. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości
Nagrody, to w przypadku, gdy Nagroda rzeczowa przypadnie osobie fizycznej niebędącej
przedsiębiorcą, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej
11,11% wartości danej Nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną
kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed
wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej
wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. z Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn.
zm.)
2. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie
Organizator.

3. W przypadku, gdy Nagroda przypadnie przedsiębiorcy to na nim będzie ciążył obowiązek
zapłaty podatku od otrzymanej Nagrody - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. Reklamacje
1. Reklamacje związane z Konkursem należy przesyłać listownie lub mailowo na adres
Organizatora.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informacje umożliwiające Organizatorowi
rozpatrzenie reklamacji, takie jak np.: dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres
e-mail, adres korespondencyjny oraz ew. nazwę profilu na Facebooku), wskazanie przyczyn
reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia.
3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 (czternastu) dni.

§6. Pozostałe postanowienia

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
http://blogotok.pl/konkurs/.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora.
3. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, e-mail,
nazwa profilu w serwisie facebook numer telefonu komórkowego lub odpowiednio adres
korespondencyjny, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu, DreamCommerce SA
z siedzibą w Krakowie(31-280) przy ulicy Władysława Łokietka 79, w celu organizacji
Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich
danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania
danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest
dobrowolne.
4. Wysyłając rozwiązanie zadania konkursowego Uczestnik oświadcza, że ma wszelkie
prawa do rozwiązania i nie jest ono ograniczone żadnymi prawami osób trzecich, a także
jest zgodne z prawem.

