Regulamin konkursu „ALE HISTORIA! KOLEJNOŚĆ ZDARZEŃ”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „ALE HISTORIA! KOLEJNOŚĆ ZDARZEŃ” jest firma
Adamigo Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam i Zofia Dziewiątkowscy Adam
Dziewiątkowski („Organizator”) z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wręczyckiej 68.
2. Organizator przeprowadza Konkurs w ramach portalu społecznościowego Facebook
http://www.facebook.com (dalej „Serwis Facebook”) na stronie „Adamigo” znajdującej się
pod linkiem: https://www.facebook.com/adamigo1982 (dalej „Strona Konkursowa”).
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,
zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego
Facebook.
4. 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 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z
2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
5. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako
administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
6. Fundatorem Nagród jest Adamigo Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam i Zofia
Dziewiątkowscy Adam Dziewiątkowski („Organizator”) z siedzibą w Częstochowie przy ul.
Wręczyckiej 68.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu
art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za
wyjątkiem pracowników Organizatora.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
a. Posiadanie obywatelstwa lub narodowości polskiej
b. W chwili przystąpienia do Konkursu mieć skończony 18 rok życia
3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil na Facebooku (zwany
dalej: Profilem) oraz wejść na stronę Adamigo na Facebooku znajdującą się pod adresem
https://www.facebook.com/adamigo1982 (dalej zwaną: Stroną Konkursu), a następnie:
a. udostępnić informację o konkursie na swojej tablicy
b. wysłać na adres konkurs@adamigo.pl opowieść dotyczącą co najmniej jednej z
przedstawionych historyjek z układanki „ale historia!kolejność zdarzeń”, ale nie
więcej niż trzech. Spośród nadesłanych przez Uczestnika prac w konkursie weźmie
udział tylko jedna, najciekawsza
c. w przypadku, w którym Uczestnik nie jest tzw. Fanem Strony „Adamigo” musi
kliknąć przycisk "Lubię to!" odnoszący się do Strony marki, tym samym stając się
tzw. fanem Strony Adamigo
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:

a. osoby, która bierze udział w Konkursie posługując się kilkoma Profilami na
Facebooku
b. osoby, która bierze udział w Konkursie posługując się Profilem na Facebooku, w
którym został podany fikcyjny adres e-mail lub nieprawdziwe imię lub nazwisko danej
osoby
c. osoby, która podała nieprawdziwe dane osobowe, o których jest mowa w pkt 5.b
powyżej lub która podała fikcyjne adresy e-mail niezbędne do zarejestrowania
odpowiedzi konkursowej zgodnie z pkt 5.b. powyżej
d. osoby prowadzącej działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że
mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zasad przeprowadzania
Konkursu
e. osoby prowadzącej działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą
w jego wizerunek
5. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z powyższymi postanowieniami niniejszego
Regulaminu, staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: Uczestnikiem).
6. Osoba, która przystąpiła do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych
osobowych przez Organizatora Konkursu na zasadach opisanych w Regulaminie.
7. Osoba, która przystąpiła do Konkursu i została wytypowana jako zwycięzca, zostanie o
tym powiadomiona za pośrednictwem emaila lub wewnątrz samej Aplikacji Konkursowej.
§ 3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs trwa od 27.10.2012 r. do 31.10.2012r. włącznie (do godziny 24:00).
2. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie konta na
Facebooku oraz bycie fanem strony „Adamigo” (poprzez kliknięcie „Lubię to” na
tymże profilu). Jeżeli Uczestnik Konkursu nie posiada jeszcze profilu na Serwisie
Facebook, konieczna jest rejestracja w Serwisie poprzez stronę główną pod adresem
http://www.facebook.com.
3. Celem Konkursu jest wybranie przez Jury Adamigo, zgodnie z zasadami określonymi
w niniejszym Regulaminie, 5 (słownie: pięciu) najciekawszych opowieści spośród
nadesłanych prac w trakcie trwania rozgrywki.
4. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest przesłanie opowieści dotyczącej co najmniej
jednej z historyjek opartej na układance „ale historia!kolejność zdarzeń”,
przedstawionych na profilu Facebook Adamigo, ale nie więcej jak trzech różnych.
5. Uczestnik:
a. może zgłosić co najmniej jedną Pracę Konkursową w czasie trwania konkursu, ale nie
więcej niż trzy, które dotyczyć będą trzech różnych układanek z „ale
historia!kolejność zdarzeń”
b. poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że jest autorem wszelkich
utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą
powstać w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie konkursowe
c. poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że powstałe w związku z
niniejszym konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów
obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że

jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie
ograniczone lub obciążone
d. ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora konkursu z tytułu
niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt. 5.b i 5.c i zobowiązuje się
zwolnić Organizatora konkursu od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie
objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także
na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia
przysługujących im praw
e. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych Prac Konkursowych pod
kątem ich zgodności z niniejszym Regulaminem, z prawem i dobrymi obyczajami, w
szczególności zaś Prace Konkursowe nie mogą zawierać treści obscenicznych oraz
takich, które mogą być uznane za obraźliwe. Prace Konkursowe zawierające treści
niezgodne z Regulaminem i/ lub przepisami prawa i/lub dobrymi obyczajami zostaną
usunięte z Konkursu bez wcześniejszego poinformowania o tym Uczestnika konkursu
6. Zwycięzcy zostaną opublikowani najpóźniej 7 dni od zakończenia Konkursu.
7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody
za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail lub – w razie braku
możliwości skontaktowania się – poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku w ciągu
7 dni od ogłoszenia zwycięzców konkursu.
8. Informacje o wygranej Nagrodzie zostaną umieszczone na Fanstronie Organizatora
oraz stronie internetowej www.adamigo.pl.
9. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości
o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy
nagrody. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania
bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został
poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy
rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą
odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
12. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie
fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać
wykluczony z Konkursu.
§ 4. NAGRODY
1. Nagrodą Główną jest układanka Adamigo „ale historia!kolejność zdarzeń” w liczbie
sztuk pięć.
2. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w konkursie.
3. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani
nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzcy nie są uprawnieni do przeniesienia praw do Nagrody na osoby trzecie.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody Głównej w Konkursie, ale w zamian nie
przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody
za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail lub – w razie braku
możliwości skontaktowania się – poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku – w
terminie 7 dni roboczych od rozstrzygnięcia Konkursu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody
Głównej z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku
niepodania bądź podania błędnych danych, a także zmiany danych Uczestnika, o
której Organizator nie został poinformowany. W przypadku niemożności dostarczenia
nagrody Uczestnikowi z powyższych przyczyn, zwycięzca traci prawo do Nagrody
Głównej.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy
rejestracji w Serwisie Facebook oraz za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą
w jakikolwiek sposób przekazanie Nagród Uczestnikom.
9. Niedopuszczalne jest:
a. podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem lub
zasadami współżycia społecznego
b. wykorzystanie przez Uczestnika wielu kont e-mail oraz profili w
serwisie Facebook w celu wzięcia udziału w Konkursie
§ 5. ZASTRZEŻENIA
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, które w związku
z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem, sprzeczne z
zasadami współżycia społecznego, uznane powszechnie za naganne moralnie oraz
społecznie niewłaściwe.
2. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników za pośrednictwem aplikacji
Konkursowej jest wyłącznie Organizator Konkursu, a nie Serwis Facebook.
Informacje te zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu
zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie.
3. Poprzez dokonanie zgłoszenia Pracy Konkursowej zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu, Uczestnik:
a. oświadcza, iż posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej i
przenosi je w całości na Adamigo z siedzibą w Częstochowie, w tym w szczególności
w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz
dokonywania jej opracowania w stopniu, jaki Adamigo uzna za stosowny i wskazany,
w tym w szczególności w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji założeń
konkursu. Autorskie prawa majątkowe zostają przez Uczestnika Konkursu
przeniesione nieodpłatnie na rzecz Adamigo bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności
wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
b. upoważnia i udziela Adamigo z siedzibą w Częstochowie zgody na anonimowe
rozpowszechnianie Pracy Konkursowej w całości; modyfikowanie Pracy
Konkursowej w całości lub części oraz dokonywanie jej opracowań w całości lub

części, wykonywanie zależnych praw autorskich, sprawowanie nadzoru nad
sposobem korzystania z Pracy Konkursowej, wykonywanie jego autorskich praw
osobistych. Zgody i upoważnienia, o których mowa w niniejszym punkcie są
nieodwołalne
c. oświadcza, że jest odpowiedzialny za zgodność Pracy Konkursowej z prawem oraz
ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Organizatora jak i osób trzecich za
ewentualne wszystkie szkody spowodowane zgłoszeniem Pracy Konkursowej do
Konkursu
d. oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych
osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb Konkursu, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na zasadach opisanych w Regulaminie
e. oświadcza, że ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność w przypadku gdyby
Praca Konkursowa naruszyła dobra osobiste osób trzecich i zwalnia w tym zakresie
od odpowiedzialności firmę Adamigo Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam i Zofia
Dziewiątkowscy Adam Dziewiątkowski
4. Wygląd i szczegółowa konfiguracja nagród prezentowane w materiałach promocyjnych, w
tym na stronie Aplikacji Konkursowej, są użyte wyłącznie w celach poglądowych i mogą
nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
a. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług
internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie
połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych drogą
elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w
Konkursie
b. jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu Facebook
c. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich,
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw
Uczestników do korzystania z Profilu w Serwisie Facebook.
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zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego
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1. Konkurs trwa od 27.10.2012 r. do 31.10.2012r. włącznie (do godziny 24:00).
2. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie konta na
Facebooku oraz bycie fanem strony „Adamigo” (poprzez kliknięcie „Lubię to” na
tymże profilu). Jeżeli Uczestnik Konkursu nie posiada jeszcze profilu na Serwisie
Facebook, konieczna jest rejestracja w Serwisie poprzez stronę główną pod adresem
http://www.facebook.com.
3. Celem Konkursu jest wybranie przez Jury Adamigo, zgodnie z zasadami określonymi
w niniejszym Regulaminie, 5 (słownie: pięciu) najciekawszych opowieści spośród
nadesłanych prac w trakcie trwania rozgrywki.
4. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest przesłanie opowieści dotyczącej co najmniej
jednej z historyjek opartej na układance „ale historia!kolejność zdarzeń”,
przedstawionych na profilu Facebook Adamigo, ale nie więcej jak trzech różnych.

5. Uczestnik:
a. może zgłosić co najmniej jedną Pracę Konkursową w czasie trwania konkursu, ale nie
więcej niż trzy, które dotyczyć będą trzech różnych układanek z „ale historia!kolejność
zdarzeń”
b. poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że jest autorem wszelkich utworów
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w
związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie konkursowe
c. poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że powstałe w związku z
niniejszym konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego
prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa
majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone
d. ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora konkursu z tytułu
niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt. 5.b i 5.c i zobowiązuje się zwolnić
Organizatora konkursu od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym
oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej,
osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw
e. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych Prac Konkursowych pod kątem
ich zgodności z niniejszym Regulaminem, z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności
zaś Prace Konkursowe nie mogą zawierać treści obscenicznych oraz takich, które mogą być
uznane za obraźliwe. Prace Konkursowe zawierające treści niezgodne z Regulaminem i/ lub
przepisami prawa i/lub dobrymi obyczajami zostaną usunięte z Konkursu bez wcześniejszego
poinformowania o tym Uczestnika konkursu
6. Zwycięzcy zostaną opublikowani najpóźniej 7 dni od zakończenia Konkursu.
7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail lub – w razie braku możliwości
skontaktowania się – poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku w ciągu 7 dni od ogłoszenia
zwycięzców konkursu.
8. Informacje o wygranej Nagrodzie zostaną umieszczone na Fanstronie Organizatora oraz
stronie internetowej www.adamigo.pl.
9. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o
wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody. W
przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź
podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W
takim przypadku nagroda przepada.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji,
w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika,
któremu przyznano nagrodę.

12. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie
fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony
z Konkursu.

§ 4. NAGRODY
1. Nagrodą Główną jest układanka Adamigo „ale historia!kolejność zdarzeń” w liczbie
sztuk pięć.
2. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w konkursie.
3. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani
nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzcy nie są uprawnieni do przeniesienia praw do Nagrody na osoby trzecie.
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody Głównej w Konkursie, ale w zamian nie
przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody
za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail lub – w razie braku
możliwości skontaktowania się – poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku – w
terminie 7 dni roboczych od rozstrzygnięcia Konkursu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody
Głównej z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku
niepodania bądź podania błędnych danych, a także zmiany danych Uczestnika, o
której Organizator nie został poinformowany. W przypadku niemożności dostarczenia
nagrody Uczestnikowi z powyższych przyczyn, zwycięzca traci prawo do Nagrody
Głównej.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy
rejestracji w Serwisie Facebook oraz za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą
w jakikolwiek sposób przekazanie Nagród Uczestnikom.
9. Niedopuszczalne jest:
a. podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem lub zasadami
współżycia społecznego
b. wykorzystanie przez Uczestnika wielu kont e-mail oraz profili w serwisie Facebook w
celu wzięcia udziału w Konkursie

§ 5. ZASTRZEŻENIA
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, które w związku
z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem, sprzeczne z
zasadami współżycia społecznego, uznane powszechnie za naganne moralnie oraz
społecznie niewłaściwe.
2. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników za pośrednictwem aplikacji
Konkursowej jest wyłącznie Organizator Konkursu, a nie Serwis Facebook.
Informacje te zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu
zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie.
3. Poprzez dokonanie zgłoszenia Pracy Konkursowej zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu, Uczestnik:

a. oświadcza, iż posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej i
przenosi je w całości na Adamigo z siedzibą w Częstochowie, w tym w szczególności w
zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jej
opracowania w stopniu, jaki Adamigo uzna za stosowny i wskazany, w tym w szczególności
w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji założeń konkursu. Autorskie prawa
majątkowe zostają przez Uczestnika Konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Adamigo
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji, w tym w
szczególności wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
b. upoważnia i udziela Adamigo z siedzibą w Częstochowie zgody na anonimowe
rozpowszechnianie Pracy Konkursowej w całości; modyfikowanie Pracy Konkursowej w
całości lub części oraz dokonywanie jej opracowań w całości lub części, wykonywanie
zależnych praw autorskich, sprawowanie nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy
Konkursowej, wykonywanie jego autorskich praw osobistych. Zgody i upoważnienia, o
których mowa w niniejszym punkcie są nieodwołalne
c. oświadcza, że jest odpowiedzialny za zgodność Pracy Konkursowej z prawem oraz ponosi
pełną odpowiedzialność w stosunku do Organizatora jak i osób trzecich za ewentualne
wszystkie szkody spowodowane zgłoszeniem Pracy Konkursowej do Konkursu
d. oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych
osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.) na zasadach opisanych w Regulaminie
e. oświadcza, że ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność w przypadku gdyby Praca
Konkursowa naruszyła dobra osobiste osób trzecich i zwalnia w tym zakresie od
odpowiedzialności firmę Adamigo Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam i Zofia
Dziewiątkowscy Adam Dziewiątkowski
4. Wygląd i szczegółowa konfiguracja nagród prezentowane w materiałach promocyjnych, w
tym na stronie Aplikacji Konkursowej, są użyte wyłącznie w celach poglądowych i mogą
nieznacznie odbiegać od rzeczywistości
5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
a. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a
w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego
spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych drogą elektroniczną, które mogłyby
mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie
b. jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu Facebook
c. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich,
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw
Uczestników do korzystania z Profilu w Serwisie Facebook.

