Regulamin Konkursu (wersja nr 1)
1. Niniejszy Regulamin Konkursu (dalej: „Regulamin Konkursu”) określa warunki oraz zasady
przeprowadzenia tego Konkursu, do którego ten Regulamin Konkursu został załączony w części „Opis
dodatkowy / załączone pliki”, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 15 i 16 „Regulaminu Organizacji
Konkursów – Regulaminu Serwisu Scienceship.com dotyczący organizacji Konkursów (gamefication)”
(dalej: „Regulamin Serwisu”). W zakresie poszczególnego Konkursu tylko jeden, Regulamin
Konkursu może określać warunki oraz zasady jego przeprowadzenia.
2. W ramach Regulaminu Konkursu poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
1) Serwis - serwis internetowy, który znajduje się pod adresem „www.scienceship.com”,
określony w § 1 ust. 3 pkt 2) Regulaminu Serwisu.
2) Usługodawca – właściciel Serwisu, którym jest Signovis Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie,
przy ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000474282; NIP: 5213654188, REGON: 14 68 49 067, kapitał zakładowy 20 000
zł., adres email: info@scienceship.com
3) Użytkownik - każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu (w
szczególności działając jako „Organizator” lub „Uczestnik”), o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 4)
Regulaminu Serwisu.
4) Organizator – Użytkownik, który zgłasza i zamieszcza w Serwisie przygotowany i
organizowany przez siebie Konkurs, za którego przygotowanie, organizację i realizację oraz
rozliczenie się oraz wywiązanie się z Nagród wyłącznie odpowiada, w tym w szczególności
przed innymi Użytkownikami lub Uczestnikami lub właściwymi organami administracji
publicznej (powyższe zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 5) Regulaminu Serwisu). Organizator jest
przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 , 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Organizator wskazany jest na
karcie Konkursu, jako „Organizator Konkursu”.
5) Konkurs – Konkurs realizowany w oparciu o niniejszy Regulamin Konkursu, który jest
organizowany i prowadzony przez Organizatora oraz przewiduje rywalizację innych
Użytkowników, będących Uczestnikami realizującymi określone Zadanie Konkursowe, o
przewidziane w tym Konkursie Nagrody. „Wprowadzenie do Konkursu”, „Zadanie
Konkursowe i kryteria wyboru Zwycięzcy Konkursu”, „Harmonogram i przebieg Konkursu”,
określenie „kto może brać udział w Konkursie i opis Nagród” oraz „opis dodatkowy” wraz z
załączonym Regulaminem Konkursu stanowią łącznie: „Opis Konkursu” (powyższe zgodnie
z § 1 ust. 3 pkt 6) Regulaminu Serwisu).
6) Uczestnik - Użytkownik, który dobrowolnie bierze udział w Konkursie poprzez łącznie:
realizację określonego Zadania Konkursowego i zgłoszenie się w Konkursie (kliknięcie
przycisku: „Zgłoś się” w ramach informacji o Konkursie. Uczestnik, który wygrał Konkurs
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otrzymuje Nagrodę określoną i zapewnianą przez Organizatora. Uczestnik, który wygrał
Konkurs jest zwany dalej również: „Zwycięzcą Konkursu” (powyższe zgodnie z § 1 ust. 3 pkt
7) Regulaminu Serwisu).
7) Nagroda – świadczenie (w tym pieniężne lub rzeczowe) lub usługa określona i zapewniona
przez Organizatora, która jest przekazywana przez niego dla Uczestnika, który łącznie:
zrealizował Zadanie Konkursowe, zgłosił się w Konkursie (przycisk: „Zgłoś się”), a także który
następnie został wskazany przez Organizatora jako Zwycięzca Konkursu. Wartość Nagrody
ustala Organizator, który także gwarantuje ich przekazanie do Zwycięzcy Konkursu.
Organizator wskazuje „Nagrodę główną” w Konkursie, która jest wyświetlana w ramach
krótkiego opisu Konkursu (na „karcie Konkursu”) oraz w części Opisu Konkursu: „Kto może
brać udział w konkursie i opis nagród”. Organizator może – opcjonalnie i według własnej
decyzji - wskazać „Nagrodę dodatkową”, która jest wskazywana wyłącznie w części Opisu
Konkursu: „Kto może brać udział w konkursie i opis nagród”. Organizator określa liczbę i rodzaj
poszczególnych Nagród (powyższe zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 8) Regulaminu Serwisu).
8) Zadanie Konkursowe – wskazane przez Organizatora, w ramach Opisu Konkursu:
„Zadanie Konkursowe i kryteria wyboru Zwycięzcy Konkursu”, zadanie, które ma być
zrealizowane przez Uczestnika w ramach Konkursu. Spośród zrealizowanych i zgłoszonych
przez Uczestników Zadań Konkursowych, którzy to Uczestnicy jednocześnie zgłosili się w
Konkursie (poprzez kliknięcie przycisku: „Zgłoś się” w Konkursie), Organizator wybiera
według ustalonych przez siebie kryteriów zrealizowane Zadanie Konkursowe (Uczestnik, które
je zgłosił zostaje Zwycięzcą Konkursu). Zadaniem Konkursowym może być w szczególności:
projekt lub rozwiązanie lub działanie lub pomysł lub koncepcja.
9) Regulamin Konkursu – niniejszy Regulamin Konkursu, o którym mowa równie w § 1 ust.
3 pkt 16) Regulaminu Serwisu.
3. Dla Konkursu, do którego załączony został ten Regulamin Konkursu, informacje wskazane w jego
opisie wyświetlanym w Serwisie oznaczają:
1) „Tytuł konkursu” - określona przez Organizatora nazwa Konkursu, do którego stosuje się
ten Regulamin Konkursu;
2) „Nagroda główna” – nagroda w Konkursie wskazana przez Organizatora, wyświetlana na
„karcie Konkursu”, o którą rywalizują Uczestnicy. Oprócz Nagrody głównej Organizator może
wskazać również Nagrodę dodatkową w części „Kto może brać udział w konkursie i opis
nagród”.
3) „Do końca” - Data zakończenia Konkursu, określająca i odliczająca ile dni zostało jeszcze
do zakończenia przyjmowania zgłoszeń Zadań Konkursowych od Uczestników. Odliczanie w
zakresie ostatniego dnia kończy się o godzinie 23:59 (według czasu właściwego dla Warszawy),
Konkurs jest uznany wtedy za zakończony, niezależnie od tego, czy zgłosili się w nim
Uczestnicy lub czy zgłosili oni Zadania Konkursowe, które spełniały wymagania określone
przez Organizatora. Natomiast Konkurs uznaje się za rozpoczęty w momencie jego
opublikowania w Serwisie.
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4) „Wprowadzenie do Konkursu” – informacje wskazane przez Organizatora, dotyczące
Konkursu.
5) „Zadanie Konkursowe i kryteria wyboru Zwycięzcy Konkursu” – określone przez
Organizatora Zadnie Konkursowe i określone kryteria, którymi będzie się kierował Organizator
wybierając Zwycięzcę Konkursu. Wyłącznie w przypadku braku odrębnego określenia w tym
zakresie przez Organizatora kryteriów wyboru Zwycięzcy Konkursu przyjmuje się, że
kryteriami tymi są: zgodność realizacji Zadania Konkursowego z Opisem Konkursu, a także
kreatywność i pomysłowość.
6) „Harmonogram i przebieg Konkursu” – wskazanie przez Organizatora szczegółowych
informacji o przebiegu Konkursu i jego harmonogramie. Wyłącznie w przypadku braku
odrębnego wskazania harmonogramu przez Organizatora, przyjmuje się, że Konkurs składa się
z jednego etapu, w ramach którego zgłoszenia trwają do upływu daty wskazanej w części „Do
końca”. Wyłącznie w braku odrębnego wskazania tego przez Organizatora w zakresie przebiegu
Konkursu, przyjmuje się, że przebieg Konkursu jest nadzorowany przez Komisję Konkursową
powołaną przez Organizatora, a także ta Komisja Konkursowa dokonuje wyboru najlepszego
Zadania Konkursowego i tym samym wyboru Zwycięzcy Konkursu. W razie wszelkich
wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu i zasad jego organizacji, organem
rozstrzygającym jest Komisja Konkursowa, która posiada decydujący i ostateczny głos w tych
sprawach.
7) określenie „Kto może brać udział w Konkursie i opis nagród” – wskazanie przez
Organizatora, jacy Użytkownicy mogą być Uczestnikami Konkursu, a w szczególności jakie
kryteria muszą spełniać. (a) Wyłącznie w braku odrębnego wskazania tej kwestii przez
Organizatora, przyjmuje się, że każdy Użytkownik może być Uczestnikiem. Jeżeli Organizator
nie określi tego odrębnie, w celu udziału w Konkursie Użytkownik powinien posiadać i
korzystać z urządzenia zapewniającego dostęp do siedzi Internet oraz przeglądarki internetowej,
zgodnie z § 2 pkt 2 Regulaminu Serwisu. (b) Wskazanie „opisu nagród” może dotyczyć zarówno
Nagrody głównej, jak i Nagród dodatkowych, ale wyłącznie jeżeli zostały one przewidziane i
wskazane w tym miejscu przez Organizatora. Jeżeli Organizator nie określi tego odrębnie,
Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.
Zwycięzca nie może zastrzec szczególnych właściwości Nagrody. Jeżeli Organizator nie określi
tego odrębnie, Nagroda może zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Jeżeli Organizator nie określi tego odrębnie, w wypadku rezygnacji przez Zwycięzcę
z odbioru Nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody, w tym do
przekazania jej innym Uczestnikom.
8) „Dodatkowy opis” – dodatkowe informacje wskazywane przez Organizatora, dotyczące
Konkursu, w tym również wymagań od Uczestników, a także kwestii dotyczących
wykorzystania autorskich praw majątkowych do zgłoszonego Zadania Konkursowego, które
zostało nagrodzone Nagrodą główną albo Nagrodą dodatkową oraz – jeśli dotyczy – współpracy
pomiędzy Organizatorem a Zwycięzcą Konkursu.
9) Załączone pliki (obok niniejszego Regulaminu) – inne pliki załączone przez Organizatora,
które dotyczą Konkursu.
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4. Udział w Konkursie jest dla Użytkownika dobrowolny oraz nieodpłatny. Konkurs jest organizowany
za pośrednictwem Internetu i zgodnie z przepisami Prawa polskiego.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 612 ).
6. Zgłoszenie się w przez Użytkownika w Konkursie następuje poprzez kliknięcie przycisku: „Zgłoś
się” i zrealizowanie Zadania Konkursowego. Po kliknięciu ww. przycisku następuje automatyczne
wypełnienie zgłoszenia i zawarcie w nim: „imienia, nazwiska / nazwy, adresu e-mail, numeru
kontaktowego, a jednocześnie konieczne jest ręczne wpisanie przez Użytkownika treści zgłoszenia oraz
opcjonalnie dodanie pliku” a także kliknięcie „wyślij zgłoszenie”). Dane te są przekazywane
Organizatorowi Konkursu i mogą być przez Organizatora wykorzystywane tylko i wyłącznie do
przeprowadzenia Konkursu oraz jego rozstrzygnięcia, a także przekazania Nagród Zwycięzcom
Konkursu lub w celu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku przekazywania danych osobowych w
ramach ww. zgłoszenia, Organizator zapewnia, że będą one przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Organizator
zapewnia również, że osobom udostępniającym dane osobowe przysługiwać będzie odpowiednio prawo
do: dostępu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, żądania uaktualniania lub
uzupełniania, a także sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz
żądania zaprzestania ich przetwarzania. Organizator odpowiada za prawidłowe administrowanie i
przetwarzanie danych osobowych w Konkursie oraz ochronę tych danych, w zgodzie z obowiązującymi
przepisami prawa.
7. Użytkownik, który zgłasza się do niniejszego Konkursu poprzez kliknięcie przycisku „Zgłoś się” i
zrealizowanie Zadania Konkursowego:
a) Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Konkursu w
związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie Konkursu,
b) Oświadcza, iż został poinformowany o przysługujących mu prawach, które wynikają z
przepisów ustawy o ochronie danych osobowych to jest: o prawie do dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz prawie do ich poprawiania, żądania uzupełniania lub uaktualnienia, a
także sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania
lub ich usunięcia, jak również o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich
danych, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania;
c) Przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania Nagrody, w przypadku zwycięstwa w
Konkursie lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji;
d) Wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, wiadomości wyłącznie związanych z przebiegiem Konkursu. Brak zgody
Uczestnika na otrzymywanie ww. wiadomości, powoduje brak możliwości uczestnictwa w
Konkursie lub otrzymania w nim Nagrody.
Powyższe nie wyłącza obowiązku spełnienia przez Organizatora ciążących na nim obowiązków
dotyczących ochrony danych osobowych, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa.
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8. Użytkownik obowiązany jest podawać swoje prawdziwe dane oraz je aktualizować. Użytkownik
oświadcza, że podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich i - jeśli dotyczy – posiada
zgody innych osób na posługiwanie się tymi danymi, za co ponosi on również odpowiedzialność.
9. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim, a po jego
zakończeniu także odmówić wydania Nagrody w odniesieniu do Uczestnika, w stosunku do którego
powziął uzasadnione podejrzenie o działanie sprzeczne z niniejszym Regulaminem, w szczególności
manipulowanie wynikami Konkursu lub działanie sprzeczne z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego lub naruszające dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. W przypadku
sytuacji spornych lub innych wątpliwości związanych z procedurą Konkursu, decyzje rozstrzygające
wyda Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
10. Uczestnik Konkursu oświadcza, że: a) posiada autorskie prawa majątkowe do zgłoszonego Zadania
Konkursowego; b) zrealizowane Zadanie Konkursowe nie narusza jakkolwiek praw osób trzecich; c)
nie udzielili osobie trzeciej licencji uprawniającej do korzystania ze zrealizowanego Zadania
konkursowego, d) posiada wszelkie niezbędne prawa do zrealizowanego Zadania konkursowego
konieczne do udziału w Konkursie, w tym prawa autorskie majątkowe, a także posiada wyłączne prawa
do zezwalania na realizację praw zależnych. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia Uczestnik
przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną. Uczestnik w szczególności uwolni Organizatora
od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia przez Uczestnika ww. postanowień.
11. Jeżeli Organizator nie określi tego odrębnie, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe w
zakresie wskazanym poniżej, w odniesieniu do nagrodzonych Zadań Konkursowych. Uczestnik, z
momentem otrzymania Nagrody głównej lub Nagrody dodatkowej przenosi na Organizatora na
wyłączność autorskie prawa majątkowe do tego Zadania Konkursowego. Przeniesienie tych praw
następuje bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w zakresie pól eksploatacji przedstawionych
poniżej, w tym w szczególności tych określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), to jest obejmujących:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadania Konkursowego oraz jego części – wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na
których zrealizowane Zadanie konkursowe utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem
oryginału albo egzemplarzy; 3) w zakresie rozpowszechniania zrealizowanego Zadania Konkursowego
w sposób inny niż określony w pkt 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie
oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zrealizowanego Zadania
Konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym; 4) wykorzystywania zrealizowanego Zadania konkursowego oraz jego części w we
wszelkich działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu lub Organizatora, jak również w celu
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu i przygotowania oraz wydania Nagród. Wyżej wymieniony
Uczestnik, uprawiania jednocześnie Organizatora do wykonywania praw zależnych do zrealizowanego
Zadania Konkursowego oraz jego części, w tym w szczególności wprowadzania w nim
modyfikacji/zmian lub przeróbek, wykorzystania lub publikacji wyłącznie w części, łączenia go z
innymi dziełami, dodawania logo lub innych oznaczeń. Zgłoszenie się przez Uczestnika w danym
Konkursie stanowi również akceptację i zgodę na warunki wskazane w zdaniach poprzedzających.
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12. Wszelkie zastrzeżenia lub uwagi związane z niniejszym Konkursem, w zakresie w jakim to nie
dotyczy wyłącznie funkcjonowania Serwisu, Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie
zgłoszenia reklamacyjnego poprzez zgłoszenie dokonane poprzez opcję „Zgłoś się” (tak, jak następuje
zgłoszenie się do Konkursu). Reklamacje są rozpatrywane, gdy łącznie: a) zostały złożone przez
Użytkownika w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, b) wskazują na powód złożenia reklamacji
lub przedstawiają informacje na temat oczekiwań Użytkownika.
13. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, od dnia ich otrzymania przez
Organizatora. W przypadku zawarcia niejasnych treści lub sformułowań w reklamacji lub braku
kompletności jej treści, Organizator ma prawo wezwać Użytkownika odpowiednio o: wyjaśnienie lub
doprecyzowanie lub uzupełnienie treści reklamacji w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, a w razie
bezskutecznego wezwania, reklamację pozostawia się bez rozpoznania. Wskazany w zdaniu pierwszym
termin dla Usługodawcy do rozpatrzenia reklamacji biegnie dopiero od momentu uzyskania od
Użytkownika wskazanych w wezwaniu odpowiednio: wyjaśnień lub doprecyzowań lub przekazania
uzupełnionej treści reklamacji.
14. Odpowiedź i rozstrzygnięcie reklamacji przesyła Organizator poprzez: poprzez przesłanie
odpowiedzi na adres email wskazany przez Użytkownika w opcji „Zgłoś się”, o której mowa w punkcie
11 powyżej. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w
ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie
ogranicza uprawnień Użytkownika do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym wystąpienia z powództwem do Sądu powszechnego.
15. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Usługodawcy: ul. Pory 78, 02-757
Warszawa oraz w wersji elektronicznej, jako zamieszczony przez Organizatora pod adresem
www.scienceship.com w zakresie Konkursu, do którego ma on zastosowanie. Regulamin ten może być
pozyskany, odtworzony i utrwalany za pomocą systemu teleinformatycznego.
16. Usługodawca zastrzega sobie prawo, w tym w szczególności na uzasadnione żądanie Organizatora,
do wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu, załączonym przez Organizatora do konkretnego
Konkursu. Zmiany wchodzą w życie z upływem 3 (słownie: trzech) dni od ich publikacji w Serwisie w
ramach danego Konkursu.
17. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu, zastosowanie będą miały przepisy prawa
polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
18. Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z niniejszym Konkursem, strony tych sporów
będą starały się rozwiązać polubownie, a w braku osiągnięcia takiego rozwiązania polubownego
przekażą je do rozstrzygnięcia przez Sąd powszechny odpowiednio: a) w przypadku sporów między
Organizatorem a Użytkownikiem, właściwy dla siedziby Organizatora; b) w przypadku sporów między
Organizatorem lub Użytkownikiem a Usługodawcą, właściwy dla siedziby Usługodawcy.
19. Niniejszy Regulamin Konkursu obowiązuje od dnia publikacji Konkursu, w ramach którego jest
wykorzystywany i do którego został załączony.
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