
 
 

Regulamin konkursu "Wymyśl motto" 
 

 
§1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu "Wymyśl Motto". 

2. Organizatorem Konkursu jest Factor Security Sp. z o.o. z siedzibą w 61-867 Poznań, ul.  Garbary 14b. 

3. Konkurs jest przeprowadzony na stronie internetowej factor.pl oraz portalach społecznościowych Facebook.com 
i Instagram.com na profilach Organizatora https://www.facebook.com/factorPoznan. 

4. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Trwa od dnia 04.12.2020 r. do dnia 16.12.2020 r.  

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16.12.2020 r. o godzinie 20:00. Wtedy organizator wykona zrzut ekranu (print-
screen) komentarzy z odpowiedziami konkursowymi, które będą podstawą do wyłonienia zwycięzcy. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w specjalnych przypadkach. 

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych 
rodzin.  

8. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

9. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw autorskich do 
zgłoszonych haseł i treści. 

11. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani 
stowarzyszony z serwisem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. 
Informacje podawane przez Uczestnika są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc., będą 
one wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. 

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do godziny 20.00, dnia 18.12.2020 r.  

 

§2. Zasady Konkursu 

1. Zadaniem Uczestnika konkursu jest stworzenie treści tj. hasło reklamowe; video promujące produkt; grafika; 
skecz promujący itd, na potrzeby promocji inteligentnego terminala sprzedawanego przez Organizatora. Forma 
odpowiedzi na zadanie konkursowe jest otwarta i dowolna. Aby wymyślona treść brała udział w konkursie należy ją 
umieścić w komentarzu pod wskazanym przez Organizatora postem na portalu społecznościowym Facebook.com. 

2. Organizator powoła komisję konkursową, składającą się z nieparzystej liczby osób (minimum trzech osób), w 
skład której wejdą przedstawiciele Organizatora lub innych wybranych przez Organizatora osób. Zadaniem komisji 
konkursowej jest zapewnienie prawidłowej organizacji i nadzoru nad przebiegiem Konkursu. Zadaniem komisji 
konkursowej jest również weryfikacja i przyznanie nagród w Konkursie. 

3. Czynnikiem decydującym o wyborze zwycięzcy jest decyzja komisji konkursowej (jury) powołanej przez 
organizatora konkursu, w skład której wejdą przedstawiciele firmy tj. Artur Kamiński (przewodniczący), Marcin 
Frąckiewicz, Mateusz Łoziński. Komisja konkursowa rozstrzyga wyniki konkursu do godziny 16.00 dnia 18.12.2020r. 

4. Uczestnik konkursu, wyraża zgodę na przeniesienie praw autorskich do stworzonych przez siebie treści 
marketingowych na Organizatora. 



 
 

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu w specjalnych przypadkach tj. odpowiedzi 
konkursowe zawierają wulgaryzmy i przedstawiają przedsiębiorstwo Organizatora w złym świetle; zbyt mała ilość 
odpowiedzi konkursowych (poniżej 10-ciu) nie pozwala na otwartą rywalizacje i wyłonienie najlepszego hasła; 
odpowiedzi konkursowe są zbyt niskiej jakości marketingowej i zdaniem jury nie nadają się jako reklama produktu 
firmy; post konkursowy zostaje przedmiotem masowego ataku i krytyki. 

6. W przypadku braku rozstrzygnięcia konkursu Organizator ma prawo do zmiany jego formy, daty ponownego 
rozstrzygnięcia lub całkowitego anulowania konkursu. 

7. W przypadku anulowania konkursu, organizator przekaże wszystkim uczestnikom nagrody pocieszenia.  

 

§3. Zwycięzcy i nagrody. 

1. Laureatowi konkursu zostanie przyznana nagroda rzeczowa: 
Kamera IMOU Ranger 1080 IPC-A22. 

2. Laureat może wybrać, czy odbierze nagrodę osobiście, czy skorzysta z wysyłki. Ewentualne koszty wysyłki nagrody 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej pokrywa Organizator. 

3. Laureat konkursu zostanie oficjalnie ogłoszony na stronie factor.pl oraz portalach społecznościowych 
Facebook.com i Instagram.com na profilach Organizatora https://www.facebook.com/factorPoznan. 

4. Gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu przez 5 
kolejnych dni kalendarzowych, lub nie otrzyma niezwłocznie odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, 
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Laureatowi. 

5. W wypadku rezygnacji przez Laureata Konkursu z odbioru Nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do 
przekazania Nagrody. 

6. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną, ani inną nagrodę rzeczową. 

7. Jeżeli jury uzna, że część odpowiedzi konkursowych jest na zbliżonym poziomie jakości, rości sobie prawo do 
przyznania symbolicznych nagród pocieszenia dla uczestników, przejmując prawa autorskie do ich odpowiedzi. 

8. W przypadku anulowania konkursu, organizator przekaże uczestnikom nagrody pocieszenia w postaci produktów 
lub bonów na zakupy, o wartości nie większej niż 100 zł (słownie sto złotych 00/100 groszy). 

 

§4. Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu można przesyłać w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora 
lub drogą mailową na adres factor@factor.pl.  

2. Reklamacje należy zgłaszać najpóźniej do 4 stycznia 2021. Reklamacje doręczone po wskazanym terminie nie 
będą rozpatrywane. 

3. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Organizatora w terminie 7 dni od daty 
zgłoszenia reklamacji. 

4. Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o wyniku postępowania reklamacyjnego pisemnie lub pocztą 
elektroniczną. 

 



 
 

§ 5. Dane Osobowe 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Factor Security Sp. Z o.o. 
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Garbary 14B. 

2. Przetwarzanie danych osobowych uczestników ograniczone jest do nazw ich kont na portalu społecznościowym 
Facebook. Wyjątkiem będzie przetwarzanie danych Laureata, jeżeli wybierze wysyłkę nagrody. W takiej sytuacji 
Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania jego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru 
telefonu, które Organizator przekaże zewnętrznej firmie kurierskiej. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wydania nagrody. Osobom 
udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo domagania się ich poprawienia, oraz żądania usunięcia. 

4. Wszelkie pozyskane dane zostaną usunięte niezwłocznie po wręczeniu/dostarczeniu laureatowi nagrody przez 
Organizatora. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne nieleżące po stronie Organizatora. 

3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie 
charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na 
podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z przyczyn istotnych, niezależnych 
od Organizatora, wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże na zasadach nie pogorszających 
sytuacji prawnej i faktycznej Uczestników. 

5. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle 
Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. 

6. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w żadnym przypadku nie przekracza wartości nagrody 
określonej w niniejszym Regulaminie. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie 
dotyczy sytuacji, w której takie ograniczenie odpowiedzialności pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem, 
a w szczególności nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Organizatora czynem niedozwolonym lub w sposób 
zawiniony. 

7. Obowiązująca wersja Regulaminu będzie dostępna na stronie: 

http://factor.pl/regulamin-konkursu. 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 


