
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu „Konkurs Dębica” zwanego dalej Konkursem, jest ENiS Sp. z o.o.
Sp. K. z siedzibą w Krakowie, 31-231 przy ul. Bociana 22A, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydz. Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588626, NIP 9452188455 zwana dalej 
„Organizatorem".
1.2. Organizator jest przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.
1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4. Konkurs jest organizowany od dnia 10 marca 2020 r. do dnia 24 marca 2020 r.
1.5. Po zakończeniu konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy.
1.6. Celem Konkursu jest promocja marki Dębica
2. Uczestnicy
2.1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, mających stałe miejsce 
zamieszkania lub siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej, które w terminie od 10 marca do 24 marca wykonają zadanie konkursowe.
2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie rodzin 
wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w 
stosunku przysposobienia.
2.3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podanie podczas wykonywania zadania 
adresu e-mail.
2.4. Konkurs polega na tym, że Uczestnicy rywalizują ze sobą o to, który zamieści 
najciekawszą odpowiedź na pytanie.
2.5. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją postanowień 
niniejszego Regulaminu.
3. Nagrody w konkursie
3.1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

1 miejsce - komplet opon Dębica

Vouchery na zakup opon marki Dębica:

2 miejsce - 500 zł

3 miejsce - 250 zł
3.2 Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez komisję konkursową Sklepopon.com do 48 
godzin od zakończenia konkursu. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony na Stronie WWW.
3.3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub telefonicznie.
3.4. Nagrody przewidziane w Konkursie nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju.
3.5. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
4. Reklamacje
4.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie, listem 
poleconym na adres Organizatora do dnia 31.03.2020 r., z dopiskiem „Konkurs Dębica”. O 
zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data nadania listu poleconego 
zawierającego reklamację.
4.2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie 
Uczestnikom Konkursu.
4.3. Reklamacje dotyczące realizacji nagrody mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym
na adres Organizatora do dnia 02.04.2020 r., z dopiskiem „Konkurs Dębica  - reklamacja". O 



zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data nadania listu poleconego 
zawierającego reklamację. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej wydania nagrody 
przysługuje jedynie zwycięzcom Konkursu uprawnionym do otrzymania nagrody.
4.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres 
korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 48 godzin dni od dnia ich 
doręczenia Organizatorowi.
4.6. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na 
adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 48 godzin od rozpatrzenia reklamacji.

5. Prawa autorskie

5.1. Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że przysługiwać mu będą wyłączne autorskie
prawa majątkowe do dodanego przez niego (zgłoszonego do Konkursu) materiału w całości 
oraz do jego poszczególnych elementów, zwanego w niniejszym paragrafie także „Dziełem". 
W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony postanawiają, iż Dziełem w rozumieniu 
niniejszej umowy są wszelkie zapisy plików, w szczególności graficznych w programach: 
flash /FLA/, Corel Draw (cdr.), Adobe Photoshop, AdobeReader, Microsoft Paint, Microsof 
Word, MaicrosoftExel, MicrosofPowerPoint, w wszelkich formatach, kody HTML i definicje 
CSS a także wszelkie materiały, w tym grafiki, teksty, zdjęcia, scenariusze, powstałe w związku
z realizacją Dzieła, które będą posiadały takie indywidualne cechy twórcze, iż będą stanowić 
utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631z późn. zm.)

5.2.Uczestnik Konkursu oświadcza, że jego prawa do Dzieła mogą być przeniesione zgodnie z 
przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez naruszania praw osób 
trzecich lub innej umowy.

5.3.Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w 
wyniku nieskutecznego lub wadliwego nabycia praw do Dzieła od osób trzecich lub w wyniku 
nabycia praw do Dzieła obciążonych prawami osób trzecich, a także w wyniku 
nieskutecznego lub wadliwego ich przeniesienia na Organizatora. Jeżeli po nabyciu przez 
Organizatora praw autorskich do Dzieła ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia 
lub roszczenia osób trzecich, Uczestnik Konkursu będzie zobowiązany zwolnić Organizatora 
ze wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone 
Organizatorowi z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a nadto — na żądanie 
Organizatora — złoży publicznie oświadczenie stosownej treści.

5.4. Z chwilą przekazania Dzieła Organizatorowi (zgłoszenia go do Konkursu za 
pośrednictwem Aplikacji) Uczestnik Konkursu przenosi na

Organizatora całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Dzieła wraz z 
wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

5.5.Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 1,następuje w 
zakresie wszystkich pól eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i w 
szczególności Organizator uprawniony jest do :a) utrwalania jakąkolwiek techniką, 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy 
fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo, b) 
zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w 
tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, płycie 



cd/dvd, cyfrowo, c) wprowadzania do obrotu, d) wprowadzania do pamięci komputera oraz 
do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, e) publicznego udostępniania dzieła w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 
(m.in. udostępniania w Internecie), f) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania, 
g) wystawiania, h) wyświetlania, i) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub 
jakichkolwiek innych zmian j) użyczania i/lub najmu, k)dzierżawy, I) nadawania za pomocą 
wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, m) nadawania za 
pośrednictwem satelity, n)równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) dzieła.

5.6.Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania w imieniu autora dzieła - 
jego autorskich praw osobistych, a w szczególności do: a) decydowania o nienaruszalności 
treści i formy dzieła b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z dzieła.

5.7.Organizator ma prawo dokonywania i korzystania na polach eksploatacji wskazanych w 
niniejszym Regulaminie z dokonanych przez siebie wszelkich zmian Dzieła, obejmujących 
także zmiany wynikające z opracowania redakcyjnego, przerywania materiałami 
reklamowymi i promocyjnymi.

5.8.Organizator ma prawo do korzystania z fragmentów Dzieła i rozporządzania nimi w 
zakresie pól eksploatacyjnych określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

5.9.Organizatorowi przysługuje prawo włączania i wykorzystywania Dzieła w ramach 
dowolnych utworów i innych dóbr (m.in. dowolnych programów komputerowych, utworów 
audiowizualnych, stron WWW, baz danych). Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, 
nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium 
Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw. Za przeniesienie praw autorskich i praw 
pokrewnych do Dzieła, Uczestnik Konkursu nie otrzymuje wynagrodzenia, przeniesienie 
następuje w ramach udziału w Konkursie.

6. Postanowienia końcowe
6.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości ogólnej.
6.2. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące 
przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
6.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora, 
w siedzibie ENiS Sp. z o.o. Sp. K. przy ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków oraz na Stronie WWW.
6.4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o 
ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest ENiS Sp. z 
o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie, 31-231 przy ul. Bociana 22A, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydz. Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588626, NIP 9452188455. Dane 
osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego i wydania nagród. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody. 
Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. Dane osobowe będą również przetwarzane, w zakresie wskazanym powyżej, 
przez podmioty działające na zlecenie administratora danych osobowych w rozumieniu art. 
31 ustawy o ochronie danych osobowych.


