REGULAMIN KONKURSU
pod nazwą: „Szukamy stanowiska z najstarszą licencją NX w Polsce”
Preambuła - Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej przyznaje się następujące
znaczenie:
„Organizator” – CAMdivison Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, ul. Sosnowa 10, 55-330 wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000401754, kapitał
zakładowy 501 000 PLN, o numerze NIP: 899-25-86-710; CAMdivision Sp. z o.o jest partnerem handlowym
SIEMENS Industry Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
„Konkurs” – jednoetapowy Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą „Szukamy stanowiska
z najstarszą licencją NX w Polsce” organizowany przez Organizatora we współpracy z SIEMENS Industry Software
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie i na warunkach opisanych w treści niniejszego Regulaminu.
„Uczestnik konkursu” lub „Uczestnik” – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców, który w prawidłowy sposób, zgodnie z Regulaminem wypełnił Formularz zgłoszeniowy
Konkursu spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w niniejszym Regulaminie.
„Regulamin” - niniejszy Regulamin Konkursu, wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący
zasady i warunki Konkursu, w szczególności określający warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki
Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu w związku z ich z udziałem w Konkursie.
„Formularz zgłoszeniowy” – formularz znajdujący się na stronie https://www.camdivision.pl/pl/firma/konkurs
„Kapituła konkursowa” – powołana przez Organizatora komisja w składzie 3 (trzech) osób, dokonująca wyboru
laureatów Konkursu w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz realizująca wszelkie powierzone jej przez
Organizatora zadania, opisane treścią Regulaminu, w związku z organizacją Konkursu.
„Nagroda”- przewidziana w Konkursie Nagroda, o którą ubiegać się będą Uczestnicy Konkursu.
„Zgłoszenie konkursowe” – wypełniony prawidłowo formularz zgłoszeniowy, nadesłany przez Uczestnika drogą
elektroniczną do siedziby Organizatora.
„NX” – nazwa oprogramowania, którego dotyczy konkurs, znanego pod poprzednią nazwą UNIGRAPHICS,
którego obecnym producentem jest SIEMENS Industry Software z siedzibą w Plano, USA.
„SISW” – SIEMENS Industry Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, który
jest przedstawicielem producenta NX na obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
„Oprogramowanie” - to oprogramowanie licencjonowane przez SISW w tym aktualizacje, modyfikacje, dane
projektowe i ich wszystkie kopie.
„Maintenance” - to usługi utrzymania, ulepszania i wsparcia technicznego Oprogramowania świadczone przez
SISW lub partnerów handlowych SISW.

§1
Postanowienia ogólne
1.

Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Formularza
Zgłoszeniowego, wysłanego przez Internet ze strony https://www.camdivision.pl/pl/firma/konkurs,
w okresie wskazanym przez Organizatora w treści postanowień §2 niniejszego Regulaminu.

2.

Uczestnikami Konkursu są przedsiębiorcy będący użytkownikami komercyjnej licencji programu NX
udzielonej na obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3.

Licencja programu NX zgłoszona do Konkursu mogła być zakupiona u:
a) Organizatora,
b) SISW,
c) obecnego lub byłego partnera handlowego SISW innego niż Organizator,
d) poprzednich przedstawicielstw producenta NX w Polsce lub ich partnerów handlowych.

4.

Do Konkursu może być zgłoszona licencja NX zakupiona w okresie od dnia 1 stycznia 1995 r. do dnia 30
kwietnia 2019 r.

5.

Licencje zgłoszone do Konkursu nie mogą mieć aktywnej usługi Maintenance dłużej niż do dnia 31 maja
2019 r.

6.

Z Konkursu są wyłączone licencje typu:
a) Academic - dla jednostek edukacyjnych typu szkoły, uczelnie, centra kształcenia praktycznego,
b) Rental – dzierżawione,
c) Subscription – subskrypcje,
d) Trial – testowe,
e) Emergency – awaryjne,
f) zakupione na podstawie globalnej umowy licencyjnej.

7.

Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie przedsiębiorcom, którzy spełniają wszystkie warunki
uczestnictwa w Konkursie wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z uczestnictwa
w Konkursie zgodnie z Regulaminem.

8.

Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące w Konkursie będą także komunikaty
i informacje w sprawie Konkursu, pochodzące od Organizatora, umieszczane na stronie internetowej
Organizatora: https://www.camdivision.pl/pl/firma/konkurs

9.

Istotą Konkursu jest wybór Laureata Konkursu na zasadach sprecyzowanych Regulaminem.

§2
Terminy
1.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.04.2021 r. a kończy się w dniu 18.06.2021 r.

2.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są w okresie wskazanym w ust. 1 powyżej.

3.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

§3
Nagroda
1.

W Konkursie przewidziano jedną główną nagrodę, którą stanowi zestaw składający się z:
a) Mobilnej stacji roboczej z zainstalowanym oprogramowaniem NX,
b) Licencji NX.

2.

Konfiguracja mobilnej stacji roboczej:
• Matryca: 17,3” FHD
• Procesor: Intel Core i9-10885H
• Pamieć RAM: 64GB RAM
• Dysk twardy: 2x 1TB SSD
• Karta grafiki: Quadro RTX4000 8GB
• System operacyjny: Windows 10 Pro
• 30-miesięczna gwarancja producenta.

3.

Konfiguracja licencji oprogramowania NX:
• NX MACH 3 Product Design [NX93100]
• lub NX Total Machining [NX13430]

4.

Wybór konfiguracji licencji NX zależy od laureata Konkursu.

5.

Licencja NX jest typu „Extended” (tzw. „Permanent” - wieczysta) z rocznym Maintenance.

6.

Po okresie rocznego Maintenance, laureat Konkursu może wykupić Maintenance na kolejny okres na
zasadach rynkowych.

7.

Laureat Konkursu musi zaakceptować „Umowę licencyjną z użytkownikiem końcowym” na
oprogramowanie NX, z którą można się zapoznać na stronie producenta oprogramowywania:
https://www.plm.automation.siemens.com/media/global/en/EULA%20V8-0-Polish_tcm27-88123.pdf

8.

Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania specjalnej oferty na aktualizację posiadanej licencji
Oprogramowania NX do najnowszej wersji Oprogramowania NX.

9.

W przypadku, gdy Laureatem Konkursu zostanie przedsiębiorca podlegający opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych – Organizator przyznaje takiemu Laureatowi dodatkową nagrodę
w formie premii pieniężnej w wysokości odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych
z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości
Nagrody. Kwota premii pieniężnej nie będzie podlegać wypłacie na rzecz Laureata, lecz przeznaczona
zostanie na zapłatę przez Organizatora jako płatnika należnego podatku dochodowego od wartości
Nagrody, obciążającego Laureata („ubruttowienie Nagrody”) zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych.

10. W przypadku, gdy Laureatem Konkursu zostanie przedsiębiorca podlegający opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób prawnych – Organizator przyznaje takiemu Laureatowi dodatkową nagrodę
w formie premii pieniężnej w wysokości odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób prawnych
z tytułu dochodu wynikającego z uzyskania wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej
o należny podatek dochodowy wartości Nagrody. Kwota premii pieniężnej będzie podlegać wypłacie na
rzecz Laureata podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w terminie

30 dni od przedstawienia Organizatorowi przez takiego Laureata w formie pisemnej wyliczenia
należnego podatku.
§4
Uczestnictwo w Konkursie
1.

Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny, przy czym warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest
skuteczne zgłoszenie swego uczestnictwa w Konkursie na zasadach opisanych Regulaminem.

2.

W Konkursie może uczestniczyć każdy przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące warunki:
2.1.
posiada siedzibę i adres dla doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzone
wpisem w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2.2.
jest należycie reprezentowany w Konkursie ,
2.3.
dokonał skutecznego zgłoszenia uczestniczenia w Konkursie w okresie jego trwania,
zgodnie z treścią postanowień § 5 Regulaminu,
2.4.
nie podlega wykluczeniu z uczestnictwa w Konkursie zgodnie z ust. 3 poniżej.

3.

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy (tj. osoby i jednostki organizacyjne
współdziałające na podstawie umów cywilnoprawnych) ani też członkowie organów Organizatora,
pracownicy i współpracownicy w rozumieniu jak wyżej oraz inne osoby związane z organizacją Konkursu
w tym członkowie Kapituły konkursowej, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez
członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, dzieci, rodziców, teściów oraz rodzeństwo.
§5
Zgłoszenie Uczestnictwa w Konkursie

1.

Celem zgłoszenia swojej woli uczestnictwa w Konkursie, osoba zainteresowana uczestnictwem
w Konkursie, a jednocześnie spełniająca warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści
Regulaminu, winna dokonać zgłoszenia zgodnie z ust. 2-3 poniżej.

2.

Zgłoszenia woli uczestnictwa w Konkursie dokonuje się poprzez przesłanie do siedziby Organizatora
kompletnego Zgłoszenia konkursowego za pośrednictwem Internetu. Osoba fizyczna zgłaszająca wolę
uczestnictwa w Konkursie w imieniu Uczestnika nie będąca Uczestnikiem, zobowiązana jest wykazać
swoje uprawnienie do działania poprzez przedstawienie pełnomocnictwa lub odpisu z właściwego
rejestru jeżeli działa jako członek organu reprezentacji lub prokurent.

3.

Wyrażając wolę uczestnictwa w Konkursie Uczestnik w imieniu własnym jednocześnie wyraża zgodę na
wykorzystanie przez Organizatora treści zawartych w Zgłoszeniu konkursowym do celów własnych
Organizatora.

4.

Zgłoszenie przez Uczestnika swojego uczestnictwa w Konkursie nie rodzi roszczeń pod adresem
Organizatora o jakiekolwiek profity czy wynagrodzenie, nie wskazane treścią Regulaminu. Organizator
jest zobowiązany wyłącznie do wydania Nagrody opisanej Regulaminem, z zastrzeżeniem postanowień
Regulaminu. Wydanie Nagrody laureatowi Konkursu wyczerpuje wszelkie zobowiązania Organizatora o
charakterze cywilnoprawnym.

§6
Dane osobowe
1.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będących osobami fizycznymi oraz osób fizycznych działających
w imieniu Uczestników, w tym w szczególności reprezentantów, wspólników spółek osobowych,
pełnomocników i prokurentów, będą przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) i rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

2.

Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3.

Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne
do udziału w Konkursie. Każdy którego dane dotyczą ma prawo wniesienia w przypadkach określonych
prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

4.

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, lub praw
przysługujących osobie, której dane dotyczą może się ona kontaktować z Administratorem na adres
korespondencyjny Administratora: ul. Sosnowa 10, 55-330 Błonie – z dopiskiem na kopercie „Dane
osobowe – Konkurs” lub na adres e-mail: konkurs@camdivision.com – w temacie wiadomości wpisując
„Dane osobowe - Konkurs”.

5.

Dane osobowe przetwarzane będą w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres elektroniczny, adres
korespondencyjny oraz numer telefonu.

6.

Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres czynności: zbieranie
i utrwalanie, przechowywanie i usuwanie.

7.

Dane osobowe przetwarzanie będą w następujących celu wykonania czynności związanych
z przeprowadzeniem Konkursu, dochodzenia roszczeń w związku z Konkursem, w szczególności
rozpatrzenia reklamacji – przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu – do czasu przedawnienia
roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8.

Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Organizatora,
podmioty, którym Organizator powierzy przetwarzanie danych osobowych oraz pracownicy
i współpracownicy tych podmiotów, niezależni administratorzy danych działający na zlecenie
Organizatora – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

9.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
1) uzyskania potwierdzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane, prawo dostępu do swoich danych
osobowych oraz prawo uzyskania kopii swoich danych,
2) sprostowania lub uzupełnienia swoich danych, jeśli są nieprawidłowe lub niepełne,
3) żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym żądanie takie
zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
4) przeniesienia danych – tj. prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła
Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi,

5) w sytuacji, gdy jej dane są przetwarzane w uzasadnionym interesie Administratora, ma prawo –
z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
6) w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest jej zgoda, cofnięcia zgody na przetwarzanie jej danych,
7) złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie
z prawem.
10.

Dane osobowe są chronione odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby
zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§7
Szczegółowe zasady Konkursu

1.

Uczestnicy Konkursu przesyłają prawidłowo wypełnione Zgłoszenia konkursowe w terminie wskazanym
w § 2 ust. 1 Regulaminu.

2.

Każdy Uczestnik może przesłać do Organizatora tylko jedno Zgłoszenie Konkursowe.

3.

W Konkursie uczestniczyć będą jedynie te osoby, które przesłały kompletne Zgłoszenie konkursowe.

4.

Za kompletne Zgłoszenie konkursowe Organizator uznaje prawidłowo wypełniony Formularz
Zgłoszeniowy dostępny na stronie https://www.camdivision.pl/pl/firma/konkurs

5.

Za najstarszą licencję NX uznaje się tę licencję, która w bazie producenta Oprogramowania SISW ma
najstarszą datę zamówienia.

6.

Organizator ma prawo do weryfikacji rzeczywistego działania Oprogramowania poprzez połączenie
przez komunikator internetowy (typu Microsoft Teams lub TeamViewer lub Zoom) lub kamerę
internetową.

7.

Jeśli połączenie z przyczyn technicznych nie może być zrealizowane wówczas możliwa jest weryfikacja
osobista, lecz kontakt przez komunikator jest preferowany.

8.

Weryfikacja działania Oprogramowania jest warunkiem niezbędnym by zgłoszenie było uznane przez
Organizatora za skuteczne .
§8
Wybór Laureata Konkursu spośród Uczestników przez Kapitułę konkursową

1.

Spośród wszystkich Zgłoszeń Konkursowych nadesłanych przez Uczestników Konkursu Kapituła
konkursowa, powołana przez Organizatora na mocy niniejszego Regulaminu ustali najstarszą zgłoszoną
licencję Oprogramowania NX. Uczestnik Konkursu, który zgłosi najstarszą zgłoszoną licencję
Oprogramowania NX zostanie Laureatem Konkursu i zdobywcą Nagrody.

2.

Kapituła Konkursowa dokona wyboru Laureata w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia przyjmowania
Zgłoszeń konkursowych.

3.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora, po wcześniejszym,
telefonicznym i mailowym poinformowaniu Laureata o zwycięstwie.

4.

Decyzje Kapituły konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników Konkursu.
§9
Wydanie Nagrody

1.

Nagrodzona osoba (przedsiębiorca) zostanie powiadomiona o przyznaniu mu Nagrody drogą
telefoniczną oraz mailową na podany adres mailowy zawarty w Formularzu Zgłoszeniowym.

2.

Nagroda zostanie przekazana poprzez przesyłkę kurierską (za potwierdzeniem odbioru) lub może zostać
odebrana osobiście w siedzibie Organizatora.

3.

Organizator do Nagrody dołączy również pamiątkowy dyplom, potwierdzający przyznanie tytułu
Laureata w Konkursie „Szukamy stanowiska z najstarszą licencją NX w Polsce”.

4.

Autorzy pozostałych Zgłoszeń Konkursowych otrzymają również pamiątkowe
z podziękowaniami za udział w Konkursie i potwierdzeniem otrzymania wyróżnienia.

dyplomy

§10
Odpowiedzialność
1.

Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wydania Nagrody zgodnie z postanowieniami
Regulaminu.

2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść Zgłoszenia Konkursowego.
§11
Postanowienia końcowe

1.

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki
uczestnictwa, zawarte w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu
złożenia określonych oświadczeń, określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.
Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu.

2.

Pełna
treść
Regulaminu
jest
dostępna
na
stronie
internetowej
https://www.camdivision.pl/pl/firma/konkurs oraz w siedzibie Organizatora.

3.

Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego
Regulaminu.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia Konkursu, jego anulowania bądź przerwania bez
podania przyczyny.

5.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu,
które każdorazowo zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora i z chwilą
opublikowania stają się wiążące dla Organizatora, Kapituły Konkursowej oraz Uczestników Konkursu.

6.

Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu,
będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy według przepisów powszechnie obowiązujących.

7.

W kwestiach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Organizatora

8.

Niniejszy Regulamin określa także warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
świadczonych przez Organizatora. Organizator jest jednocześnie administratorem usług świadczonych
drogą elektroniczną, co nie wyłącza możliwości powierzenia wykonywania administrowania innemu
podmiotowi w imieniu i na rzecz Organizatora. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin
świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 344).

9.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczona w oparciu o niniejszy Regulamin zawierana
jest poprzez wysłanie Zgłoszenia konkursowego. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną świadczonej w oparciu o niniejszy Regulamin – dokonuje się na każdy wniosek Uczestnika.

10.

Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator Uczestnik musi
dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer
z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie Cookies.

11.

Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie przez
Uczestnika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób
nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu
technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną
identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji
lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o nich Uczestnika na stronie
internetowej Organizatora.

12.

Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną mogą być zgłaszane pod adres pocztowy
Organizatora, telefon 71 780 30 20, e-mail: konkurs@camdivision.com z dopiskiem, że reklamacja
dotyczy Konkursu „Szukamy stanowiska z najstarszą licencją NX w Polsce”. Rozpatrzeniu podlegają
reklamacje zgłoszone telefonicznie oraz w formie pisemnej, wysłane drogą mailową lub przesyłką
pocztową, zawierające imię, nazwisko, dokładny adres oraz powód reklamacji. Inne reklamacje nie
podlegają rozpoznaniu i nie będzie na nie udzielana odpowiedź. Brak kodu pocztowego nie uniemożliwia
rozpoznania reklamacji. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni, włączając w to wysłanie
zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. W przypadku przesłania odpowiedzi na reklamację
przesyłką poleconą Poczty Polskiej, datą udzielenia odpowiedzi na reklamację jest data nadania przesyłki
na poczcie. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne. Po wyczerpaniu
postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych
roszczeń w Sądzie Powszechnym.

13.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 344).

14.

Regulamin wchodzi w życie w dniu jego opublikowania na Stronie Internetowej Organizatora.

