  
  
REGULAMIN  KONKURSU  „Tydzień  szyfrów”  
§1  Postanowienia  ogólne  
  
1.   Organizatorem  konkursu  „Tydzień  szyfrów”,  zwanego  dalej  „Konkursem”  jest  Domeny.pl  sp.  z  
o.o.  z  siedzibą  w  Krakowie  przy  ul.  Józefa  Marcika  27/C-D,  poczta:  30-443  Kraków,  
zarejestrowana  w  rejestrze  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  
0000175791,  której  akta  rejestrowe  prowadzi  Sąd  Rejonowy  dla  Krakowa  –  Śródmieścia  w  
Krakowie  Wydział  XI  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  posiadająca  kapitał  
zakładowy  w  wysokości  50.000  zł,  posługująca  się  następującymi  oznaczeniami  
identyfikacyjnymi:  NIP  6792772660,  REGON:  356739962  (zwana  dalej  „Domeny.pl”).  
2.   Konkurs  promowany  jest  na  stronie  www.tydzienszyfrów.pl  (zwanej  dalej  „Stroną  
konkursową”)  oraz  należących  do  patronów  akcji  stronach  internetowych  i  profilach  w  
serwisach  społecznościowych.  
3.   Domeny.pl  oświadcza,  że  jest  właścicielem  Strony  konkursowej  i  przysługują  jej  wszelkie  
prawa  do  tego  serwisu.  
4.   Konkurs  jest  organizowany  na  zasadach  określonych  w  niniejszym  Regulaminie,  zgodnie  
z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa.  
5.   Domeny.pl  jest  przyrzekającym  nagrodę  w  rozumieniu  art.  921  kodeksu  cywilnego.    
6.   Konkurs  będzie  zorganizowany  i  rozgrywany  na  terenie  Rzeczpospolitej  Polskiej.    
  
§2  Czas  trwania  Konkursu  
1.   Konkurs  rozpoczyna  się  w  dniu  25.01.2016  roku  o  godz.  12:00  i  trwał  będzie  do  31.01.2016  
roku,  godz.  24:00.  W  dniu  rozpoczęcia  konkursu  na  w  różnych  miejscach  na  dedykowanej  
stronie  konkursowej  opublikowane  zostaną  pytania  konkursowe.  Podpowiedzi  do  
rozszyfrowania  i  znalezienia  pytań  będą  publikowane  na  profilu  facebook.com/domenypl.  
2.   Odpowiedzi  na  każde  z  trzech  pytań  (łącznie  pytań  otwartych  i  zamkniętych)  należy  przesłać  
najpóźniej  w  dniu  zakończenia  konkursu  na  adres  e-mail:  marketing@domeny.pl.  
3.   Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  do  dnia  02.02.2016  roku  na  Stronie  konkursowej  oraz  na  
profilu:  facebook.com/domenypl  
  
§3  Uczestnictwo  w  Konkursie  
1.   Uczestnikiem  Konkursu  może  zostać  każda  pełnoletnia  osoba  posiadająca  pełną  zdolność  do  
czynności  prawnych.  
2.   Warunkiem  koniecznym  uczestniczenia  w  Konkursie  jest:  
-  udzielenie  odpowiedzi  na  pytania  konkursowe  wysyłając  wiadomość  e-mail  na  adres:  
marketing@domeny.pl  w  treści  wiadomości  należy  podać  odpowiedzi  na  jak  największą  ilość  
pytań  konkursowych  oraz  imię  i  nazwisko  uczestnika  i  numer  telefonu.  
3.   Uczestnik  Konkursu  wysyłając  zgłoszenie  oświadcza,  że  przekazuje  prawa  autorskie  i  
majątkowe  związane  z  przesłanym  dziełem  na  rzecz  Domeny.pl.  

4.   Uczestnikami  Konkursu,  nie  mogą  być  pracownicy  lub  współpracownicy  Domeny.pl  lub  
członkowie  najbliższej  rodziny  tych  pracowników  (wstępni  i  zstępni  w  linii  prostej  bez  
ograniczeń,  a  w  linii  bocznej  do  drugiego  stopnia  oraz  powinowaci  (w  linii  bocznej  do  drugiego  
stopnia).  
5.   Domeny.pl  ma  prawo  w  każdym  momencie  trwania  Konkursu  wykluczyć  tego  uczestnika  
z  udziału  w  Konkursie,  (jak  również  odmówić  mu  przyznania  nagrody),  w  stosunku  do  którego  
powziął  podejrzenie  o  działania  sprzeczne  z  Regulaminem.    
§4  Nagrody  
  
1.   Domeny.pl    rozdzieli  nagrody  wśród  uczestników  Konkursu,  którzy  odpowiedzą  na  największą  
ilość  pytań  oraz  otrzymają  największą  ilość  punktów  z  pytań  otwartych.  
2.   Nagrody  w  Konkursie  stanowią:  
  
•  

10  x  voucher  na  Imprezy  integracyjne  www.interskills.pl  do  wykorzystania  do  31  marca  2016  
roku  o  wartości  350  zł    

•  

5  x  voucher  na  grą  Challenge  Accepted  http://accepted.pl  o  wartości  95  zł  

•  

•  

3  licencje  na  program  szyfrujący  DESlock+  PRO  o  wartości  219,06  zł  brutto  (czyli  całość  
657,18  zł)  http://www.deslockplus.pl/Produkty/DESlock-Pro  
  
3  x  książka  „Cyfrowa  twierdza”  Dan  Brown  

•  

2  x  książka  „Sztuka  podstępu.  Łamałem  ludzi,  a  nie  hasła”  K.  Mitnick,  W.  L.  Simon  

•  

Kubki  konkursowe  „Tydzień  Szyfrów”    

•  

1  x  gra  towarzyska  Dooble,  Rebel  

•  

Skrytka  Mini  Sejf  na  szyfr  podręczna  5900D  Master  

3.   Domeny.pl  wyłącza  możliwość  wypłaty  ekwiwalentu  pieniężnego  za  którąkolwiek  z  nagród.  
4.   Uczestnik  konkursu  zgłaszając  swój  udział  w  konkursie  oświadcza,  że  posiada  zdolność  
realizacji  nagród,  tym  samy  wyłącza  odpowiedzialność  Domeny.pl  w  przypadku  
niezrealizowania  nagrody.  
  
§6  Przyznawanie  nagród  
  
1.   Domeny.pl  powoła  3-osobową  komisję  konkursową  czuwającą  na  prawidłowym  przebiegiem  
konkursu  wyłonieniem  jego  zwycięzców.  
2.   Zwycięzca  wyłoniony  zostanie  spośród  uczestników  konkursu,  którzy  nadeślą  odpowiedzi  na  
opublikowane  pytania.  Wyłonienie  zwycięzców  dokonane  zostanie  w  oparciu  o  następujące  
kryteria:  
a.   Prawidłowa  odpowiedź  na  jedno  pytanie  zamknięte  –  1  pkt  
b.   Kreatywność  odpowiedzi  na  pytania  otwarte  ocenione  przez  komisję  konkursową  w  
skali  (0-3  pkt)  
c.   Dzień  podesłania  odpowiedzi:  
i.   25-26.01.2016  –  6  pkt  

ii.   27.01.2016  –  5  pkt  
iii.   28.01.2016  –  4  pkt  
iv.   29.01.2016  –  3  pkt  
v.   30.01.2016  –  2  pkt  
vi.   31.01.2016  –  1  pkt  
3.   Domeny.pl  niezwłocznie  po  wyłonieniu  laureatów  zawiadomi  listownie  drogą  e-mail  każdego  
laureata  -  wysyłając  informację  pod  adres  e-mail  z  którego  wysłane  było  zgłoszenie  -  o  
zdobyciu  nagrody,  wzywając  go  do  poświadczenia  gotowości  objęcia  nagrody.  W  przypadku  
nieotrzymania  poświadczenia  jury  wyłoni  na  kolejnym  posiedzeniu  następnego  laureata.    
4.   Niespełnienie  przez  laureata  aktu  staranności  rozumianego  jako  poświadczenie  gotowości  
objęcia  nagrody,  a  także  nieodebranie  jej  w  uzgodnionym  terminie,  zwalnia  organizatora  z  
obowiązku  wydania  nagrody,  zaś  roszczenia  laureata  z  tytułu  udziału  w  Konkursie  tym  samym  
wygasają.    
  
§7  Reklamacje  
  
1.   Reklamacje  związane  z  Konkursem  będą  przyjmowane  przez  Organizatora  wyłącznie  w  
formie  pisemnej,  na  adres  siedziby  Domeny.pl  w  terminie  45  dni  od  daty  ogłoszenia  wyników.  
2.   Wszelkie  reklamacje  winny  zawierać  imię,  nazwisko,  dokładny  adres,  datę,  login  i  numer  
telefonu,  jak  również  dokładny  opis  i  powód  reklamacji.  
3.   Uczestnicy  pozostają  dla  Organizatora  anonimowi  przez  cały  czas  trwania  Konkursu  i  są  
identyfikowani  wyłącznie  na  podstawie  adresu  e-mail,  za  pomocą  którego  brali  udział  w  
konkursie.  
Do  rozstrzygania  reklamacji  powołana  jest  Komisja  Reklamacyjne.  
4.   W  przypadku  przesłania  reklamacji  złożonej  za  pośrednictwem  poczty,  decyduje  data  
doręczenia  do  Domeny.pl.  
5.   Złożone  przez  uczestników  reklamacje  będą  rozpatrywane  przez  Komisję  Reklamacyjną  nie  
później  niż  w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  reklamacji.  
6.   Zainteresowani,  zostaną  powiadomieni  o  rozpatrzeniu  reklamacji  listem  poleconym  najpóźniej  
w  ciągu  7  dni  od  daty  rozpatrzenia  reklamacji  przez  Komisję  Reklamacyjną.  
7.   Decyzja  Komisji  Reklamacyjnej,  co  do  zgłoszonej  reklamacji  jest  ostateczna.  
  
  
§  9  Postanowienia  końcowe  
  
1.   Treść  Regulaminu  będzie  dostępna  na  stronie  www.tydzienszyfrów.pl  oraz  w  siedzibie  
Organizatora.  
2.   Biorąc  udział  w  Konkursie  uczestnik  potwierdza,  że  wyraża  zgodę  na  wszystkie  zasady  
zawarte  w  Regulaminie.  
3.   W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  regulaminie  zastosowanie  znajdować  będą  
przepisy  kodeksu  cywilnego.  

	
  

