
 
 

 
Regulamin konkursu 

„Zdobądź pracę marzeń i wygraj tablet!  
Konkurs euroKobieta” 

 
§1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, oraz zasady korzystania z konkursu „Zdobądź pracę 

marzeń i wygraj tablet! Konkurs euroKobieta” (zwanego dalej „Konkursem”). 

2. Organizatorem konkursu jest firma CompSecur sp.z o.o., z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 74/309, 50 – 020 

Wrocław, realizująca niekomercyjny projekt euroKobieta, zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Konkurs przeprowadzany jest na stronie serwisu euroKobieta, dostępnego pod adresem www.eurokobieta.pl 

(zwanego dalej „Serwisem”). 

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w Serwisie. 

 

§2. Zasady organizacji konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się 19.09.2014r. o godzinie 9:00, a kończy 30.09.2014r. o godzinie 23:59 i 

przeprowadzany jest w dwóch, bezpośrednio następujących po sobie etapach: 

a. Etap I: Przyjmowanie zgłoszeń (trwa od 19.09.2014 do 30.09.2014) 

b. Etap II: Wytypowanie i nagrodzenie zwyciężczyń spośród wszystkich zgłoszeń 

2. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§3. Udział w Konkursie 

1. W Konkursie może wziąć udział osoba („Uczestniczka”), która: 

a. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

b. Nie posiada konta w Serwisie, 

c. Spełnia kryteria grupy docelowej (jest kobietą mającą status osoby bezrobotnej, nieaktywnej zawodowo lub 

studiującej zaocznie/wieczorowo i zamieszkuje woj. Dolnośląskie), 

d. Wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

e. Posługuje się rzeczywistym i pełnym imieniem i nazwiskiem. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich 

najbliższych rodzin. 

3. Uczestniczka nie może rejestrować wielu różnych kont w Serwisie w celu wpłynięcia na wyniki Konkursu, pod 

rygorem całkowitego wykluczenia Uczestniczki z Konkursu. 

4. Przed wzięciem udziału w akcji Uczestniczka powinna zapoznać się z Regulaminem. 

 

§4 Przebieg Konkursu 

1. Uczestniczka, po rejestracji w Serwisie (bezpłatna rejestracja imiennego konta z podaniem prawdziwych 

danych na stronie www.eurokobieta.pl/user/register/uczestniczka) ma za zadanie opisać w kilku zdaniach (1-3) 

jak projekt mógłby jej pomóc zdobyć wymarzoną pracę. Opis powinien być przesłany przez formularz 

kontaktowy znajdujący się w Serwisie pod adresem www.eurokobieta.pl/contact - z podaniem pełnego imienia 

i nazwiska, prawidłowego adresu e-mail i tytułu wiadomości „Konkurs euroKobieta”. 

2. Jedna Uczestniczka może podać maksymalnie jeden opis korzystając z formularza kontaktowego. 

3. Uczestniczka, która zdaniem Jury ułoży najtrafniejszy i pomysłowy opis, otrzyma nagrodę główną wskazaną w 

§5. Trzy Uczestniczki, których opisy będą atrakcyjne według Jury, otrzymają nagrody pocieszenia wskazane w 

§5. 

4. Uczestniczka może zostać wykluczona z Konkursu przez Organizatora w przypadku złamania zasad 

Regulaminu. W tym przypadku Uczestniczka zostanie poinformowana o decyzji wraz z krótkim uzasadnieniem 

drogą e-mailową. 

 

§5. Nagrody i ich przyznawanie 

1. Główną nagrodą w Konkursie jest Tablet Samsung Galaxy Tab 3 Lite. 

2. Nagrodami pocieszenia w Konkursie są 3 (trzy) zestawy gadżetów euroKobieta: torba, notatnik, touchpen i 

pendrive. 

3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator. 



 
 

4. Informacja o wygranej zostanie umieszczona w Serwisie w terminie 3 (trzech) dni od zakończenia Konkursu 

oraz podana do wiadomości odp. Uczestniczek w wiadomości e-mail. 

5. Uczestniczka, której przysługuje nagroda, zobowiązana jest do kontaktu z działem administracji projektu 

euroKobieta w przeciągu 7 dni od ogłoszenia wyników (telefonicznie lub przez wiadomość e-mail). Brak 

kontaktu w określonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z nagrody przez Uczestniczkę. 

 
Sekretariat projektu euroKobieta 
ul. Piłsudskiego 74, lok. 309b 

50-020 Wrocław 

Tel: 79 457 14 69 

Fax: 71 722 8039 

e-mail: info@eurokobieta.pl 

(czynny: pn-pt, 13:00-17:00) 

 

6. Zwyciężczyniom Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia nagrody na osoby trzecie, zamiany 

nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody. 

7. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych podczas rejestracji w Serwisie lub poprzez formularz 

kontaktowy może być przyczyną odmowy wydania Uczestniczce nagrody w przypadku wygranej. 

8. Nagrody zostaną przesłane odp. Uczestniczkom drogą pocztową (Poczta Polska) przesyłkami rejestrowanymi 

na adresy podane w e-mailu kontaktowym przez Uczestniczki. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie nagrody z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po 

stronie Uczestniczki. 

10. W przypadku nieodebrania lub niedoręczenia nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestniczki nagroda 

w Konkursie przepada na rzecz Organizatora. 

11. Organizator oświadcza, że nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie 

art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

§6 Ochrona danych osobowych 

1. Przystępując do Konkursu Uczestniczki wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych 

osobowych. 

2. Dane osobowe Uczestniczek Konkursu, przekazane przez Organizatorowi, będą gromadzone, przetwarzane i 

administrowane przez Organizatora, na potrzeby organizacji Konkursu oraz realizacji projektu euroKobieta. 

3. Osobom, których dane osobowe pozyskano podczas Konkursu, przysługuje prawo do wglądu w treść swoich 

danych, prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Mają one także prawo wnieść sprzeciw lub zażądać 

zaprzestania przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). 

4. Uczestniczki, którym przysługuje nagroda, wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska a 

także informacji o otrzymanej nagrodzie w Serwisie. 

 

§7 Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ogłoszenia wyników 

(decyduje data stempla pocztowego) na adres: CompSecur sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 74/309, 50-020 Wrocław, 

z dopiskiem: „Konkurs euroKobieta - reklamacja”. Reklamacje zgłaszane po terminie lub w innej formie niż 

pisemna nie będą rozpatrywane. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również 

dokładny opis i powód reklamacji. 

3. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. 

4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator poinformuje Uczestniczkę pisemnie, na adres podany w 

reklamacji, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

5. Decyzje Organizatora w sprawie reklamacji są ostateczne. 

§8 Postanowienia końcowe 

1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych 

(Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 

2. Naruszenie ustaleń Regulaminu przez Uczestniczkę powoduje jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 



 
 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu funkcjonowania Konkursu, o czym poinformuje w 

Serwisie. 

--- 

Administracja Projektu euroKobieta 

Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn 

ul. Piłsudskiego 74, pok.309b 

50-020 Wrocław 

tel: 79 457 14 69 

e-mail: info@eurokobieta.pl 

www.euroKobieta.pl 

 


