
Regulamin konkursu „Foliowo czy 
rotacyjnie?” 

  
1. Definicje 

1. Organizator – PRoBIZ Przemysław Pająk, Spider’s Web, ul. Góralska 
13, 41- 208 Sosnowiec 

2. Konkurs – konkurs organizowany pod nazwą „Linearnie czy 
rotacyjnie?” 

3. Zgłoszenie – komentarze opublikowane pod wpisem konkursowym 
4. Wpis konkursowy – podstrona serwisu Spider’s Web zawierająca 

informacje o starcie konkursu 
5. Disqus – dostawca systemu komentarzy dla serwisu organizatora 
6. Użytkownik zalogowany – użytkownik posiadający zarejestrowane 

darmowe konto w serwisie Disqus 
7. Regulamin – niniejszy regulamin konkursu 
8. Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca wymagania niniejszego 

regulaminu 
9. Nagrody - dwie golarki foliowe Braun Series 7 

2. Postanowienia ogólne 
1. Czas trwania konkursu obejmuje okres od 26.11 do 5.12.2015 
2. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią 

promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie 
losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 
grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540). 

3. Warunki uczestnictwa 
1. Uczestnikiem Konkursu z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 może być każda 

osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221kc, która co 
najmniej w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki: 
1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej 
2. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego 

postanowienia 
3. jest pełnoletnia 
4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być osoby fizyczne będące 
pracownikami Spider’s Web 

3. Niedozwolone jest umieszczanie i propagowanie przez Uczestników 
treści niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami, mogących naruszyć 
czyjekolwiek dobra osobiste lub autorskie prawa majątkowe oraz 



umieszczanie zapisów i słów wulgarnych lub obraźliwych. W przypadku 
naruszenia zgłoszenia będą usuwane przez administratora. 

4. Tematyka konkursu 
1. Konkurs ma za zadanie zaprezentować różnice pomiędzy sposobem 

pracy golarek foliowych (golenie linearne) a głowicowych (golenie 
rotacyjne).  

2. Uczestnicy konkursu mają dowolność w dobieraniu przykładów z życia 
codziennego, gdzie czynności wykonywane w ruchu linearnym są 
skuteczniejsze niż rotacyjne (np. koszenie trawy, etc.) 

5. Kryteria oceny 
1. Jury będzie oceniać prace pod względem następujących kryteriów: 

1. Dobór przykładu – jego pomysłowość i trafność 
2. Zdjęcie/grafika - jego pomysłowość, jakość, oryginalność 

6. Zasady konkursu 
1. W trakcie trwania konkursu uczestnik musi opublikować zgodny z 

regulaminem komentarz oraz zdjęcie/grafikę, spełniające wymagania 
tematyki konkursu 

2. Zdjęcie lub grafika musi zostać stworzone przez autora zgłoszenia 
konkursowego. Wszelkie zgłoszenia, w przypadku których zachodzi 
wątpliwość co do autorstwa, będą odrzucane 

3. Do udziału w konkursie zakwalifikowane są tylko komentarze ze 
zdjęciami/grafikami zatwierdzone przez administratora i widoczne na 
liście komentarzy pod wpisem konkursowym w dniu zakończenia 
konkursu. 

4. Każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę różnych zgłoszeń. 
5. Zatwierdzone zostaną wszystkie zgłoszenia, które nie naruszają 

niniejszego regulaminu.  
7. Zasady nadsyłania zgłoszeń 

1. Zgłoszenia można przesyłać wpisując treść komentarza w okno 
komentowania Disqus pod wpisem konkursowym, a następnie klikając 
przycisk „Pisz jako…” 

2. Załączanie prac dodatkowych prac graficznych może odbywać się 
poprzez umieszczenie w komentarzu odnośnika od pracy lub przez 
skorzystanie z oferowanego przez Disqus systemu przesyłania plików 
graficznych.  

8. Odpowiedzialność i uprawnienia organizatora 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 

nieprawidłowe działania infrastruktury informatycznej i technicznej 
strony www.spidersweb.pl, wpisu konkursowego i wszystkich jego 
elementów, nieprawidłowo działające lub niedziałające łącza 
internetowe, niesprawny sprzęt techniczny Uczestników Konkursu, 



który może wpłynąć na spełnienie warunków Konkursu jak również 
ewentualne wynikające z tego problemy techniczne. 

2. Organizator nie odpowiada przed osobami trzecimi za treści i dane 
zgłaszane przez Uczestników. 

3. Organizator uprawniony jest do kontroli prawidłowości 
przeprowadzenia Konkursu, w tym unieważnienia zgłoszeń z uwagi na 
naruszenie Regulaminu i rozpatrywania reklamacji Uczestników 
Konkursu. 

4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest 
Organizator. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest 
dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 
Organizator uprawniony jest do przechowywania i przetwarzania 
danych osobowych Uczestników tylko w zakresie organizacji i 
przebiegu Konkursu zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnicy 
mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na 
warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 

9. Wydanie nagród 
1. Etap pierwszy: 

1. W ciągu 5 dni roboczych od wyłonienia zwycięzców Konkursu i 
poinformowania o przyznaniu nagrody, Laureaci powinni zgłosić się 
do Organizatora na wskazany adres poczty elektronicznej, wraz ze 
swoimi danymi niezbędnymi do wysłania nagrody 

2. W przypadku braku przesłania kompletnych danych w terminie, o 
którym mowa w punkcie 10.1.1 Laureat traci prawo do nagrody. 

3. Jeżeli w wyniku nie podania danych z punktu 10.1.1 Laureat utraci 
prawo do nagrody, wówczas Komisja wyłoni kolejnego Laureata. 

10.Zasady postępowania reklamacyjnego 
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące niniejszego Konkursu, 

Uczestnicy mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres piotr.barycki@spidersweb.pl z tytułem „Konkurs LR - 
reklamacja” 

2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej 
otrzymania przez Organizatora. 

3. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres 
Uczestnika i numer telefonu Uczestnika postępowania, jak również 
dokładny opis i powód reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni roboczych od dnia ich 
otrzymania przez Organizatora. 

5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie 
Regulaminu. 



6. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestników 
podejmowane będą przez komisję powołaną przez Organizatora 
większością głosów. 

7. Uczestnik zostanie o decyzji komisji powiadomiony pocztą 
elektroniczną na adres, z którego wysłane zostało zgłoszenie 
reklamacyjne w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez 
Organizatora. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji kończy 
postępowanie reklamacyjne przy czym Uczestnikowi, który nie zgadza 
się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dochodzenia 
roszczeń na drodze sądowej. 

11.Postanowienia końcowe 
1. W kwestiach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin. 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.11.2015 

 


