
 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu 

„Konkurs na najlepszą relację z wykładu iTechnologie na 

Politechnice Częstochowskiej” 

 



 
 

                           

  

KONKURS REKRUTACYJNY 
ITECHNOLOGIE – BUSINESS 

INTELLIGENCE 

 

iTechnologie Sp. z o.o. 2018, Regulamin Konkursu „Konkurs na najlepszą relację z 
wykładu iTechnologie na Politechnice Częstochowskiej” 

2 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Konkurs na najlepszą relację z wykładu iTechnologie na Politechnice 

Częstochowskiej” jest firma iTechnologie – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Piasecznie (05-509), ul. Słoneczny Sad 8 lok. 4, REGON: 142373509, NIP: 1231211542, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000355773, wysokość kapitału 

zakładowego: 50 000,00 zł (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane za pośrednictwem strony firmowej iTechnologie na 

Facebook znajdującej się pod adresem: https://www.facebook.com/itechnologiespzoo (zwaną 

dalej „stroną konkursu”). 

3. Organizator przeprowadzi konkurs przy użyciu strony konkursu. 

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustęp 1 ustawy z dnia 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

§2 

Warunki i zasady wzięcia udziału w Konkursie 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie studenci Politechniki Częstochowskiej, posiadający 

ważną legitymację studencką. 

2. Uczestnictwo w konkursie jest darmowe i dobrowolne.  

3. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację treści niniejszego regulaminu. 

4. Organizator ma prawo do weryfikacji (usuwania) zgłoszeń do Konkursu, które nie spełniają 

warunków, o których mowa w punkcie §1. 

5. Zgłoszenie do konkursu polega na polubieniu strony konkursu oraz umieszczeniu na stronie 

konkursu posta z relacją z wykładu iTechnologie na Politechnice Częstochowskiej z dnia 

25.04.2018 

6. Uczestnik zapewnia, że przygotowana przez niego relacja jest wolna od praw osób trzecich. 

7. Uczestnik musi przygotować relację samodzielnie, z wykorzystaniem dowolnej techniki. 

§3 

Przebieg i zakończenie konkursu 

1. Konkurs trwa od dnia 25.04.2018 r. godzina 10:00 do dnia 08.05.2018r. do godziny 12:00 

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane dnia 08.05.2018 r. 

3. Zwycięzcą zostaje osoba spełniająca warunki i zasady wzięcia udziału w konkursie, której post z 

relacją ma najwięcej polubień w chwili zakończenia konkursu. 

§4 

Nagrody 

1. Zwycięzca otrzyma Raspbery Pie najnowszej generacji. 

https://www.facebook.com/itechnologiespzoo
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2. Zwycięzca otrzyma propozycję objęcia funkcji Ambasadora iTechnologie na Politechnice 

Częstochowskiej. Zasady współpracy zostaną określone osobną umową.  

§5 

Przechowywanie Danych Osobowych 

1. Organizator nie przechowuje i nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu.  

 

§7 

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez 

Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej (za 

pośrednictwem adresu e-mail: biuro@itechnologie.com.pl). Reklamacja powinna zawierać dane 

identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz 

żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 

2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. 

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż 

w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji 

Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego. 

4. W wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik konkursu  zostanie powiadomiony z 

zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, 

najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

§7 

Postanowienia Końcowe 

1. Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem 

http://itechnologie.com.pl/RegulaminKonkursuRelacja.pdf jest jedynym dokumentem 

określającym szczegółowe zasady konkursu „Konkurs na najlepszą relację z wykładu iTechnologie 

na Politechnice Częstochowskiej”. 

2. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami 

Regulaminu. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., 

Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn 

organizacyjnych i prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia 

uczestników Konkursu. 

http://itechnologie.com.pl/RegulaminKonkursuRelacja.pdf

