Regulamin konkursu Fora.pl
1.

Organizatorem konkursu jest Gadu-Gadu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
przy Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000264575, NIP: 867-19-48-977, wysokość kapitału zakładowego
1 758 461,10 zł – wpłacony w całości (dalej jako Gadu-Gadu).
2. Konkurs prowadzony będzie w trzech etapach:
a) Etap I – przyjmowanie zgłoszeń od dnia 09.09.2008 r. do dnia 21.09.2008 r.
Ogłoszenie zwycięzcy do dnia 28.09.2008 r.
b) Etap II – przyjmowanie zgłoszeń od dnia 29.09.2008 r. do dnia 12.10.2008 r.
Ogłoszenie zwycięzcy do dnia 19.10.2008 r.
c) Etap III – przyjmowanie zgłoszeń od dnia 20.10.2008 r. do dnia 02.11.2008 r.
Ogłoszenie zwycięzcy do dnia 09.11.2008 r.
3. W trakcie konkursu wykorzystany zostanie w działaniu mechanizm tzw. BOTa, czyli
automatu do kontaktu z uczestnikami konkursu. BOT zarządzany jest przez
Organizatora.
4. Uczestnikami konkursu są założyciele, forów internetowych zarejestrowanych na
stronie fora.pl, którzy wyrazili zgodę na uczestnictwo w konkursie.
5. Zgłoszeń forów w konkursie mogą dokonywać osoby posiadające własny numer
komunikatora Gadu-Gadu w momencie rozpoczęcia konkursu oraz korzystające z
komunikatora Gadu-Gadu poprzez klienta Gadu-Gadu (oryginalne oprogramowanie
Gadu-Gadu), z wyjątkiem:
a. numerów poniżej 1000,
b. numerów służbowych pracowników i współpracowników Gadu-Gadu S.A.,
c. numerów specjalnych.
6.Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Do konkursu można przystąpić i odstąpić od
uczestnictwa w każdym momencie jego trwania.
7.Użytkownicy komunikatora Gadu-Gadu mogą zgłaszać do konkursu jedynie fora
internetowe zarejestrowane na stronie fora.pl. Zgłoszenie powinno zawierać się w
jednej wiadomości Zgłoszenia będą dokonywane poprzez wysłanie wiadomości na nr
komunikatora Gadu-Gadu 34567 w następującej formie:
a) Fora.pl konkurs: www.nazwa_forum.fora.pl - nazwa_forum jest nazwą
zgłaszanego do konkursu forum w serwisie Fora.pl,
b) komentarz: powód zgłoszenia forum do konkursu - powód zgłoszenia forum do
konkursu jest komentarzem zawierającym powody zgłoszenia forum do
konkursu (komentarz jest opcjonalny),
c) Nick/podpis autora zgłoszenia.
8.Organizator skontaktuje się z założycielem zgłoszonego do konkursu forum w celu
potwierdzenia uczestnictwa w konkursie. Organizatorowi przysługuje prawo zażądania
pisemnego potwierdzenia wyrażenia zgody na uczestnictwo w konkursie.
9.Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez komisję powołaną przez Organizatora.
Komisja oceni zgłoszone do konkursu fora wg kryteriów: liczba użytkowników,
wypowiedzi, oglądalność forum, estetyka wykonania oprawy graficznej i wyłoni jednego
zwycięzcę. Ogłoszenie zwycięzcy konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie informacji o
zwycięzcy na stronach internetowych konkursu oraz powiadomienie zwycięzcy.
10.Pod uwagę będą brane te fora, na które napłynęło więcej niż 10 zgłoszeń i posiadają
więcej niż 10.000 wypowiedzi.
11.Kilka zgłoszeń dotyczących tego samego forum z jednego numeru Gadu-Gadu jest
liczone jako jeden głos.
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Nagrody
12.W każdym z Etapów konkursu zostanie przyznana jedna nagroda, którą będzie
reklama w komunikatorze Gadu-Gadu. Łącznie zostaną przyznane trzy takie same
nagrody. Na reklamę składa się:
a. Pasek pod listą kontaktów w komunikatorze Gadu-Gadu – reklama
jednodniowa.
b. Postać graficzna na forum prezentowana na forum będącym laureatem
nagrody dalej zwany jako „Certyfikat”.
Postanowienia ogólne
13. Zabronione jest wykorzystywanie samowolnie Certyfikatu na forach nie będących
laureatami w konkursie jak również spoza serwisu Fora.pl.
14. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz partnerów
konkursu, ich rodziny oraz osoby mogące mieć dostęp do informacji mogących
bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na wygraną.
15. W razie wygranej przez w/w uczestników wybór ten jest automatycznie
unieważniany.
16. Wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia kierować należy pisemnie na adres Organizatora
tj. Gadu-Gadu S.A., Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04 - 028 Warszawa z dopiskiem
„Konkurs fora.pl”.
17. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny. Zwycięzcy nie przysługuje
prawo do odpłatnego lub nieodpłatnego przekazania nagrody na rzecz innej osoby.
18. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu ogłoszenia zwycięzcy oraz
zmiany nagrody na nagrodę tego samego gatunku i podobnej wartości. Organizator
zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania nagrody.
19. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1998, Nr 102, poz.
650 z późn. zm.).
20. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z
przeprowadzaniem konkursu, w szczególności wyłanianiem zwycięzców i
przyznawaniem nagród, wydawaniem, jak również w celach statystycznych i
marketingowych. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem
przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, a w przypadku dzieci – rodziców –
zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów o
ochronie danych osobowych.
21. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w przyszłości,
przy niezmienionych celach przetwarzania. Dane te przeznaczone są wyłącznie dla
Organizatora względnie upoważnionych przez niego podmiotów, w tym innych
administratorów danych.
22. Na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych, uczestnicy
mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
23. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych osobowych może
spowodować wykluczenie z konkursu lub wstrzymanie wydania nagrody do czasu
udzielenia danych osobowych i potwierdzają, że nie będą podnosili z tego tytułu
żadnych roszczeń.
24. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Organizatora informacji
handlowej.
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25. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne mogące
mieć wpływ na przebieg konkursu.
26.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej
informacji dotyczących przebiegu i wyników konkursu.
27.Uczestnik przystępujący do w/w konkursu przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje
treść niniejszych zasad.
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