Regulamin konkursu „Cyfrowa gmina”
§ 1 – Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Cyfrowa gmina” (dalej: Konkurs) jest Orange Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681,
o kapitale zakładowym wynoszącym 3 937 072 437 złotych (wpłaconym w całości),
NIP 5260250995, REGON 012100784 (dalej: Organizator).
2. Pełną obsługę administracyjno-techniczną Konkursu zapewnia PROEVENT spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul.
Piastowska

39a/4,

30-067

Kraków,

wpisana

do

Rejestru

Przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561247,
NIP 6772391423, REGON 361720878, (dalej: Operator).
3. Operator działa na zlecenie Organizatora. Administratorem danych osobowych
zebranych w procesie organizacji i rozstrzygania Konkursu jest Organizator.
Organizator jest podmiotem wszelkich praw i obowiązków wynikających lub
związanych z Konkursem. Wszelkie roszczenia wynikające z Konkursu należy
kierować bezpośrednio do Organizatora.
4. Konkurs podlega prawu polskiemu. Oprócz niniejszego Regulaminu prawa i obowiązki
uczestników oraz organizatora określają polskie akty prawne, w szczególności Kodeks
cywilny.
§ 2 – Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie gmina w rozumieniu ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U 2017 r poz. 1875 ze zm.) (dalej:
Gmina) z terenu województwa pomorskiego.
2. W Konkursie mogą brać udział tylko Gminy, które spełnią łącznie poniższe warunki:
1) przed zakończeniem Konkursu i przesłaniem zgłoszenia przystąpią do Pomorskiej
Unii Światłowodowej poprzez złożenie Deklaracji Przystąpienia do niej
(http://uniaswiatlowodowa.pl/css/deklaracja_pomorskie.pdf);

2) podpiszą – stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu – umowę o przetwarzaniu
danych osobowych.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
Zgłoszenie uczestnictwa w nim jest równoznaczne z wyrażeniem takiej akceptacji.
4. Praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w konkursie nie można przenieść na
inny podmiot bez zgody Organizatora.
§ 3 – Deklaracje Mieszkańców

1. Uczestnictwo w Konkursie polega na zbieraniu deklaracji Mieszkańców (w rozumieniu
§ 3 ust. 2 Regulaminu) i przekazaniu ich Organizatorowi. Wzór Deklaracji stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej: Deklaracja).
2. Deklarację może złożyć wyłącznie pełnoletnia osoba

będąca właścicielem,

współwłaścicielem lub zarządcą nieruchomości położonej na terenie danej Gminy
(dalej: Mieszkaniec). Deklaracje zebrane od osób niebędących właścicielami lub
zarządcą nieruchomości na terenie danej Gminy nie będą brane pod uwagę.
3. W przypadku współwłasności nieruchomości wystarczające jest uzyskanie Deklaracji
od jednego ze współwłaścicieli. W przypadku pozyskania Deklaracji od większej
liczby współwłaścicieli, na potrzeby Konkursu zaliczone zostanie pozyskanie tylko
jednej Deklaracji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji pozyskanych Deklaracji pod kątem
ich prawdziwości, kompletności oraz zgodności z powyższymi wymogami.
5. Deklaracja niespełniająca kryteriów wskazanych w powyższym ustępie zostanie
potraktowana jako niezłożona lub nieprzekazana Organizatorowi.
6. W toku konkursu szczególnie premiowane, zgodnie ze wskazaniami z § 4, będzie
zbieranie Deklaracji dotyczących nieruchomości z Listy adresów, która stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu (dalej: Lista adresów).
§ 4 – Przebieg Konkursu
1. Uczestnicy mogą zbierać Deklaracje do 31 sierpnia 2018 r. Na potrzeby Konkursu
zliczane będą Deklaracje uzyskane od 18 grudnia 2017 r.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przekazanie zebranych przez siebie
Deklaracji do … września 2018 r., na adres Organizatora, z dopiskiem „Deklaracje –

Pomorska Unia Światłowodowa”. Decydująca jest data nadania przesyłki. Przesłanie
Deklaracji jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie.
3. Do Deklaracji Uczestnik powinien dołączyć dane kontaktowe umożliwiające
przekazanie mu informacji o ewentualnej wygranej, w szczególności adres e-mail.
4. Kryterium zwycięstwa w Konkursie jest zdobycie największej liczby punktów. Za
Deklarację dotyczącą nieruchomości z Listy adresów przyznane zostaną dwa punkty,
za Deklaracje co do pozostałych adresów przyznany zostanie jeden punkt.
5. W celu ustalenia wyników i wyłonienia zwycięzcy Organizator powoła trzyosobową
komisję konkursową (dalej: Komisja).
6. W skład Komisji wchodzić będą: Hanna Kontkiewicz-Chachulska, Andrzej Szostak
oraz Danuta Janowska.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu Komisji bez podawania
przyczyny.
8. W razie zdobycia równej liczby punktów przez więcej niż jedną Gminę, rozstrzygające
będzie pierwszeństwo przy przekazaniu Deklaracji. W razie przekazania ich w tym
samym czasie lub niemożności poczynienia odpowiednich ustaleń, Komisja wyłoni
Zwycięzcę w drodze losowania.
9. Po zakończeniu prac Komisji Organizator niezwłocznie powiadomi Gminę, która
zebrała Deklaracje dotyczące największej liczby nieruchomości o zwycięstwie (dalej:
Zwycięzca).
10. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości Uczestników do 30 września 2018 r.
§ 5 – Nagroda
1. Zwycięzca otrzyma od Organizatora nagrodę.
2. Nagrodą jest umieszczenie na terytorium Zwycięzcy ławeczki interaktywnej marki
Smartta (dalej: Nagroda).
3. Montaż nastąpi w czasie i miejscu ustalonym wspólnie przez Organizatora oraz
Zwycięzcę.
4. Właścicielem ławeczki wskazanej w ust. 2 pozostaje Organizator.
5. Organizator zobowiązuje się do niedemontowania ławeczki przez okres 3 lat od
momentu montażu.
6. W przypadku rezygnacji z Nagrody przez Zwycięzcę, Organizator powtórzy procedurę
określoną w § 4 ust. 4-10 z pominięciem pierwotnego Zwycięzcy.

7. Organizator przystąpi do ustalania czasu oraz miejsca montażu Nagrody w terminie
jednego miesiąca od momentu powiadomienia Zwycięzcy o wygranej.
8. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę lub innego rodzaju równowartość.
9. Organizator ani Operator nie są zobowiązani do pokrycia jakichkolwiek należności
publicznoprawnych, w szczególności podatków, związanych z otrzymaniem Nagrody
ani do zapewniania w związku z tym jakiegokolwiek doradztwa prawnego lub
podatkowego.
10. Uczestnikom ani Zwycięzcy nie przysługuje prawo do określenia jakiejkolwiek cechy
lub właściwości Nagrody innej niż wymieniona w niniejszym Regulaminie.
11. Organizator nie udziela żadnego rodzaju rękojmi bądź gwarancji w stosunku do
Nagrody.
12. Organizator nie zapewnia żadnego, w tym także odpłatnego, serwisu Nagrody
w jakimkolwiek okresie.
13. Po dokonaniu montażu Nagrody Zwycięzca nie może wysuwać do Organizatora
żadnych roszczeń związanych z jej jakością, posiadanymi właściwościami i
ewentualnymi wadami.
§ 6 – Procedura odwoławcza
1. W razie uznania, że w toku Konkursu doszło do złamania prawa lub nieprzestrzegania
Regulaminu, każdy Uczestnik może na piśmie zgłosić swoje uwagi do Organizatora.
2. Organizator zweryfikuje przedstawione mu informacje. W razie stwierdzenia
wystąpienia naruszenia, Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu, a jeśli
doszło już do wyłonienia Zwycięzcy – powtórzyć, o ile będzie to konieczne, część lub
całość procedury wskazanej w § 4.
3. Decyzje podejmowanie w trybie niniejszego paragrafu są ostateczne.
§ 7 – Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników
łamiących postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa także z własnej inicjatywy,
niezależnie od treści § 6.

2. Wszelkie decyzje Operatora lub Organizatora, w szczególności te dotyczące
wyłonienia Zwycięzcy lub wykluczenia Uczestnika, są ostateczne i nie przysługuje od
nich reklamacja ani żadnego rodzaju odwołanie inne niż wskazane w § 6.
3. Informacji i wyjaśnień związanych z Konkursem oraz niniejszym Regulaminem
udziela Organizator pod adresem pomorska.unia@orange.com

