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Regulamin konkursów „Mózg na ścianie” 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywają się konkursy 

„Mózg na ścianie” („Konkurs”) organizowane na profilu Fundacji Kapitał Młodych w serwisie 

internetowym Facebook.com. 

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Youth Capital Foundation z siedzibą w Józefowie, ul. 

A.Grottgera 31, 05-410 Józefów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000485533, NIP: 5533047062, („Organizator”). 

3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

§2 Uczestnicy Konkursu 

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, zwana dalej „Uczestnikiem”, która:  

a. nie przekroczyła 30 roku życia, 

b. wyśle odpowiedź na pytanie konkursowe na skrzynkę wiadomości prywatnych profilu 

Organizatora w serwisie Facebook.com,  

c. wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu, 

wyłonienia Zwycięzcy – w tym opublikowania swojego imienia i nazwiska w 

serwisach internetowych i profilach społecznościowych Organizatora i przyznania 

nagród. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Pracownikiem w rozumieniu 

Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora na podstawie umowy o 

pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

§3 Zakres przedmiotowy Konkursu 

1. Zadaniem uczestnika jest przesłanie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie konkursowe 

(„Odpowiedź”). 

2. Jeden Uczestnik może zgłosić 1 (słownie: jedną) Odpowiedź. W przypadku podania większej 

liczby Odpowiedzi w Konkursie pod uwagę brana będzie Odpowiedź zgłoszona jako pierwsza 

przez danego Uczestnika. 

§4 Termin i zasady Konkursu 

1. Konkursy odbywać się będą w każdy czwartek od 29 stycznia do 28 maja 2015 r. („Okres 

trwania Konkursu”).  

2. Podczas oceny Odpowiedzi pod uwagę będzie brana jednie trafność Odpowiedzi.  

3. Odpowiedzi zawierające słowa obraźliwe i wulgarne nie będą brane pod uwagę.  

4. Uczestnicy, których Odpowiedzi wygrały („Zwycięzcy”) zostaną poinformowani o wygranej 

drogą internetową w terminie do 2 dni od podania prawidłowej odpowiedzi.  

5. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony na profilu Organizatora w serwisie Facebook.com.  

§5 Nagrody 

1. W Konkursie nagrodami są materiały edukacyjne i inne materiały związane ze statutową 

działalnością Organizatora. 
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2. Zwycięzcy, w ciągu 2 dni od dnia ogłoszenia wyników, zostaną poproszeni drogą mailową o 

podanie adresu w celu przesłania nagrody. 

3. Zwycięzca, jeśli wyrazi taką wolę, może odebrać nagrodę także w siedzibie Organizatora.  

4. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom na koszt Organizatora. 

5. W sytuacji, gdy okaże się, że Zwycięzca nie ma prawa do odbioru nagrody, nie może jej z 

jakiegokolwiek powodu odebrać, nie odbiera jej pomimo poinformowania go o fakcie 

wygranej albo zaistnieją trudności z nawiązaniem z nim kontaktu, a ostateczny termin 

przekazania nagrody minął, o losie danej nagrody rozstrzyga Organizator. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody z przyczyn od 

niego niezależnych, w szczególności leżących po stronie Uczestników. Organizator nie 

odpowiada za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu oraz 

innych danych, koniecznych do przekazania nagrody. 

§6 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.kapitalmlodych.pl. 

2. Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg. 

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Youth Capital Foundation, ul. 

A.Grottgera 31, 05-410 Józefów, który będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w celu 

przeprowadzenia Konkursu i dostarczenia nagród. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich 

danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych 

Organizatorowi jest dobrowolne. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia Okresu Trwania Konkursu. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące 

przepisy polskiego prawa. 
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