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Regulamin Konkursu „Przygotuj swój start-up na święta” 

 

11 grudnia 2017 r. 
 

1. Konkurs „Przygotuj swój start-up na święta” będzie prowadzony na zasadach 

określonych niniejszym Regulaminem. 

 

2. Organizatorem Konkursu „Przygotuj swój start-up na święta” jest FUNDACJA ROZWOJU 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres 

siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; 

NIP: 5213641211; REGON: 146433467. (dalej: „Organizator”). 

 

3. Głównymi celami konkursu są promocja działalności start-upów funkcjonujących w 

ramach Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” oraz zaktywizowanie 

osób zarejestrowanych na portalu Facebook, które obserwują lub polubili fanpage 

Facebook o nazwie Twój Startup. 

 

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 11 grudnia o godz. 12:00, a kończy się w dniu 29 

grudnia o godz. 12:00. 

 

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną 

inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 612). 

 

6. Przed wzięciem udziału w niniejszym Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z 

Regulaminem. 

 

7. Warunkiem poprawnego zarejestrowania udziału w Konkursie jest przesłanie zdjęcia 

na adres mailowy: mieszko.czerniawski@twojstartup.pl w terminie od  11 do 17 

grudnia. Zdjęcie musi zawierać elementy opisane w punkcie 8 Regulaminu. 

 

8. Udział w Konkursie polega na przesłaniu autorskiego zdjęcia zawierającego 

powiązanie z przedmiotem działalności start-upu, którego założycielem jest 

zgłaszający oraz z tematyką świąt Bożego Narodzenia. 

 

9. 18 grudnia Komisja w trzyosobowym składzie, zwana dalej Komisją, 

oceni nadesłane zgłoszenia i wybierze maksymalnie 8, najlepiej realizujących zadanie 

opisane w punkcie 8 Regulaminu. 

 

10. Wybrane przez Komisję zgłoszenia będą publikowane w losowej kolejności na portalu 

Facebook, na fanpage'u o nazwie Twój Startup w dniach 19-26 grudnia. 

 

11. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że: 

- przysługujące im autorskie prawa osobiste i majątkowe odpowiednio do udzielonych 

odpowiedzi, zdjęć i opisów wykorzystanych w Konkursie nie są w żaden sposób 

ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich, 

- zrealizowane zadanie konkursowe w Konkursie lub jego elementy nie naruszają 



jakkolwiek praw osób trzecich oraz nie naruszają ich dóbr osobistych, 

- nie udzielili żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania ze zrealizowanego 

zadania konkursowego lub jego elementów w Konkursie, 

- posiadają wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z 

opracowań stanowiących zadanie konkursowe lub jego elementów w Konkursie.  

 

12. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia Uczestnicy przyjmują na siebie pełną 

odpowiedzialność prawną. Uczestnik w szczególności uwolni Organizatora od 

wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia przez Uczestnika 

postanowień punktu 11 niniejszego Regulaminu lub podania przez niego 

nieprawdziwych oświadczeń. 

 

13. Uczestnik realizując zadanie konkursowe w Konkursie, udziela niewyłącznej, 

nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie odpowiedzi lub realizacji 

zadania konkursowego lub jego części przez Organizatora, w tym w szczególności 

dodanie logo związanego z Konkursem lub Organizatorem, publikację w Internecie, w 

tym wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu lub 

Organizatora lub Zleceniodawcy, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. 

 

14. Zwycięzca Konkursu wyłoniony zostanie spośród osób, które w terminie wskazanym 

w punkcie 7 niniejszego Regulaminu wyślą zdjęcie konkursowe, a także otrzyma 

najwięcej polubień lub reakcji spośród wszystkich konkursowych zgłoszeń 

opublikowanych na fanpage'u o nazwie Twój Startup. Otrzymane pod zdjęciem 

polubienia i reakcje zostaną policzone od razu po zakończeniu Konkursu, którego data 

krańcowa określona została w punkcie 4 niniejszego Regulaminu. 

 

15. W przypadku identycznej liczby polubień i reakcji, o zwycięzcy Konkursu zdecyduje 

Komisja. 

 

16. Uczestnik wysyłając zdjęcie na podany w punkcie 7 niniejszego Regulaminu adres 

mailowy, oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem. 

 

17. Udział w Konkursie może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w niniejszym Konkursie i 

ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polski, posiadająca 

zarejestrowany start-up w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”. 

 

18. Nagrodę w Konkursie stanowi zwolnienie z miesięcznej opłaty inkubacyjnej w 

styczniu 2018 r. o wartości 250 zł. 

 

19. W Konkursie nagrodzony zostanie 1 Uczestnik. Zwycięzca Konkursu zostanie 

powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres, z 

którego Organizator otrzymał zgłoszenie udziału w Konkursie, w terminie 7 dni od 

daty zakończenia Konkursu zawartej w 4 punkcie niniejszego Regulaminu. 

 

20. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania zamiany Nagrody na inną nagrodę lub na 

ekwiwalent pieniężny. 

 

21. W przypadku podania przez Uczestnika błędnych lub niekompletnych danych, 

niezbędnych do wydania Nagrody, forma przekazania Nagrody pozostanie do 

rozstrzygnięcia przez Organizatora. 

 



22. Regulamin jest dostępny pod adresem www.twojstartup.pl/aktualnosci/przygotujswoj-startup-

na-swieta/. 

 

23. Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany, zatwierdzony, sponsorowany czy 

administrowany przez Facebook Inc. 

 

24. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. 

Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do 

Organizatora Konkursu. 

 

25. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych 

od daty ich otrzymania poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w 7 

punkcie niniejszego Regulaminu. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie 

postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony 

drogą mailową. 

 

26. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 

 

27. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do czynnego 

udziału w Konkursie i wydania Nagród. Osobom udostępniającym dane osobowe 

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania czy żądania 

ich usunięcia. 

 

28. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Organizator 

zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających 

z wyżej wymienionej ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do 

treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli 

przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej 

ustawie. 

 

29. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, 

osoba, której dane osobowe dotyczą ma w szczególności prawo do wniesienia 

pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych 

ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzaniu swoich danych, gdy Organizator zamierza je przetwarzać w celach 

marketingowych lub wobec przekazywania przez Organizatora danych osobowych 

innemu niż Organizator administratorowi danych. 

 

30. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w 

nim, a po jego zakończeniu także odmówić wydania Nagrody w odniesieniu do 

Uczestnika, w stosunku, do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działanie 

sprzeczne z niniejszym Regulaminem, w szczególności manipulowanie wynikami 

Konkursu lub działanie sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego 

lub naruszające dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. 

 

31. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie maja przepisy prawa 

polskiego. 

 

32. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu, przerwania lub odwołania 

Konkursu z ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli prowadzenie Konkursu stanie 

się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione z uwagi na: awarie techniczna, 
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zmianę regulaminu Facebook lub decyzje właścicieli lub zarządzających Facebook w 

zakresie dozwolonego wykorzystania funkcjonalności tego Serwisu, działania siły 

wyższej, a także zmiany obowiązującego prawa, pod warunkiem wcześniejszego 

podania tego faktu do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

www.twojstartup.pl/aktualnosci/przygotuj-swoj-startup-na-swieta/. 
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