
 

 

Regulamin  konkursu „Do szkoły z iDream” 

 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy 

ul. Myśliwskiej 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

00002558070, NIP 586-158-45-25, REGON 191167690, BDO 000516607, kapitał zakładowy 

749.651,00 zł w całości wniesiony i opłacony (dalej „Organizator”). 

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się 

konkurs pod nazwą „Do szkoły z iDream” (dalej: „Konkurs”). Celem Konkursu jest 

inspirowanie kreatywności uczestników. 

3. Regulamin określa zasady udziału i warunki uczestnictwa w Konkursie, które uczestnik 

akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu. 

4. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2022.888 t.j. z dnia 2022.04.25 z późn. zm.). 

5. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) oraz wszelkimi innymi 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. 

6. Konkurs odbywa się od dnia 01.09.2022r i będzie trwać do dnia 10.10.2022 do godz 

23:59.(„Okres Trwania Konkursu”) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

7. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem portalu społecznościowego 

Instagram oraz TikTok na oficjalnym profilu iDream Apple Premium Reseller: na Instagramie 

pod adresem: https://www.instagram.com/idream_pl/ (dalej: „Profil na Instagramie”) lub 

TikToku pod adresem: https://www.tiktok.com/@idream_pl (dalej: „TikTok”) (zwane dalej: 

„Stroną Konkursową” lub „Stronami Konkursowymi”). 

8. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez portal Instagram.com., 

ani przez portal TikTok.com, które nie ponoszą odpowiedzialności za przeprowadzenie 

Konkursu. Odpowiedzialność prawną za realizację Konkursu ponosi Organizator.  

W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia 

Regulaminu ponosił będzie portal społecznościowy Instagram lub portal TikTok w sposób, 

którego nie da się wyłączyć postanowieniami Regulaminu, Uczestnicy powinni skierować 

swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji 

Konkursu. 



 

 

9. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 

919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 

2020.10.08 z późn. zm. dalej: „k.c.”). 

 

§ 2.  Uczestnictwo w Konkursie 

 

1. Uczestnikiem w Konkursie mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, stale zamieszkałe na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zgłoszą 

swój udział w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie (dalej: „Uczestnik” lub 

„Uczestnicy”). 

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie ich organów 

zarządzających, podmioty i ich pracownicy współpracujący z nimi przy organizowaniu Konkursu, jak 

również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i 

powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub 

przysposabiający, a także rodzeństwo. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

a. Posiadanie konta użytkownika w serwisie Instagram  lub TikTok, 

b. zapoznanie się przez Uczestnika z treścią Regulaminu, 

c. Opublikowanie na Instagramie postu w formie zdjęcia//Reels lub video na Tik Tok, który 

pokazuje w jaki sposób Uczestnik lub inne osoby przygotowują się do powrotu do 

szkoły/na uczelnię, 

d. oznaczenie na video profilu @idream_pl, 

e. Oznaczenie w opisie #iDreamEdukuje 

 

§ 3. Zadanie Konkursowe 

 

1. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu, w Okresie Trwania Konkursu, przez Uczestnika na 

jego profilu na Instagramie lub TikToku w formie zdjęcia lub video (dalej: Video) postu, gdzie w 

kreatywny sposób pokaże swoje przygotowania do edukacji w nowym roku szkolnym (dalej: 

„Zadanie Konkursowe”). 

2. Video należy oznaczyć @idream_pl oraz dodać w opisie #iDreamEdukuje 

3. Zadanie Konkursowe zostanie przedstawione Uczestnikom poprzez post na Stronach Konkursowych, 

(dalej: „Post Konkursowy”). 

4. Po opublikowaniu Postu Konkursowego Uczestnicy będą̨ mieli możliwość zgłoszenia udziału w 

Konkursie, w sposób określony w §2 ust. 4 powyżej. 

 

§ 4. Szczegółowe zasady Konkursu 

 

1. Aby przystąpić do udziału w Konkursie należy posiadać połączenie z siecią Internet włącznie z 

programem służącym do przeglądania jej zasobów oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę 

internetową. Uczestnik jest odpowiedzialny za pozyskanie i utrzymanie sprzętu i usług wymaganych 

do przystąpienia do Konkursu oraz za uiszczanie opłat związanych z powyższym. 



 

 

2. Osoba, która spełnia warunki określone w §2 ust. 1-4, przystępuje do Konkursu poprzez umieszczenie 

Zadania Konkursowego w sposób wskazany w §3 ust. 1, przy użyciu własnego konta użytkownika na 

portalu Instagram lub TikTok w terminach wskazanych §1 ust. 6 Regulaminu. Video lub zdjęcie 

umieszczone bez wymienionego oznaczenia w treści oraz opublikowane poza serwisem Instagram lub 

TikTok nie biorą udziału w Konkursie. 

3. Organizator Konkursu nie określa limitu ilości zgłoszeń Video, jakie każdy Uczestnik może zgłosić do 

Konkursu. Natomiast niezależnie od liczby zgłoszeń Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. 

4. Na Video znajdować się może Uczestnik a także inne osoby, jednak Uczestnikiem jest wyłącznie 

osoba, która zgłosiła Zadanie Konkursowe. W przypadku publikacji tego samego Video przez różne 

osoby, decydująca będzie kolejność publikacji Zadań Konkursowych przez poszczególne osoby. 

5. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego na Video w 

zakresie koniecznym do przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów i publicznego 

ogłoszenia wyników Konkursu. Ponadto Uczestnik oświadcza, że osoby trzecie, których wizerunek 

został utrwalony na Video, wyrażają zgodę na korzystanie z wizerunku w zakresie koniecznym do 

przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, publicznego ogłoszenia wyników Konkursu oraz 

realizacji uprawnień Organizatora, wynikających z niniejszego Regulaminu. Uczestnik ponosi 

odpowiedzialność gwarancyjną wobec Organizatora za to, że osoby te nie będą podnosić roszczeń 

wobec Organizatora, związanych z wykorzystaniem ich wizerunku. W razie zgłoszenia w stosunku do 

Organizatora przez te osoby roszczeń mających związek z użyciem ich wizerunku, Uczestnik 

zobowiązuje się niezwłocznie przejąć obowiązki Organizatora związane z takim postępowaniem lub 

przystąpić do ewentualnego postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zobowiązuje 

się do pokrycia zasądzonych od Organizatora prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego 

należności głównej, kosztów sądowych oraz kosztów obsługi prawnej, a nadto – na żądanie 

Organizatora złoży publicznie oświadczenie stosownej treści. 

6. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może 

kontaktować się z Uczestnikiem za pośrednictwem prywatnej wiadomości na serwisie Instagram lub 

TikTok oraz żądać podania szczegółowych informacji, związanych wyłącznie z udziałem Uczestnika 

w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia 

stosownych dokumentów. 

7. Nadesłane przez Uczestników Zadania Konkursowe będą oceniane przez Komisję składającą się z 

trzech osób, będących przedstawicielami Organizatora. Komisja zbierze się po upływie terminu 

wskazanego w §1 ust. 6 oraz wybierze zwykłą większością głosów zwycięskie Zadania Konkursowe. 

Podstawą wyboru Komisji będzie ocena nadesłanych Zadań Konkursowych i wybór Zdjęcia/Video, 

które będzie najlepszym przykładem wizji artystycznej Uczestnika Konkursu, która zdobędzie uznanie 

większości członków Komisji pod kątem kreatywności oraz walorów estetycznych oraz wskaże 

przygotowania Uczestnika lub innych osób do powrotu do szkoły/uczelni. Komisja zastrzega sobie 

prawo do nieuzasadniania wyboru.  

8. Komisja będzie oceniać Zadania Konkursowe przesyłane przez Uczestników w Konkursie, 

uwzględniając zgodność z tematyką Konkursu i oryginalność każdego Zadania Konkursowego. 

Laureatami (dalej: „Laureat”) zostają osoby, których Zadanie Konkursowe zostało wybrane zgodnie z 

ustępami poprzedzającymi. W przypadku utraty prawa do Nagrody przez osobę, której zgłoszenie 

zostało pierwotnie wybrane przez Komisję jako zwycięskie, Komisja zbierze się ponownie i dokona 

ponownego wyboru, zgodnie z ustępami poprzedzającymi. 



 

 

9. Organizator wyśle do Laureatów wiadomość prywatną za pośrednictwem serwisu Instagram lub 

TikTok z prośbą o wysłanie w odpowiedzi: 

a) imienia i nazwiska, 

b) adresu korespondencyjnego, 

c) oświadczenia w celu wyrażenia zgody na opublikowanie wizerunku Laureata lub innych 

osób uwiecznionych na Zadaniu Konkursowym, w celu publicznego ogłoszenia wyników 

Konkursu (jeżeli wizerunek został utrwalony na Zadaniu Konkursowym) oraz na 

potrzeby realizacji innych uprawnień Organizatora, o których mowa w Regulaminie, jak 

też wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z 

przeprowadzeniem Konkursu „Do szkoły z iDream.”, na zasadach określonych w 

Regulaminie oraz opublikowania danych osobowych (imię i nazwisko) oraz 

zwycięskiego Video na stronach internetowych, profilach w mediach społecznościowych, 

stanowiących własność Organizatora, w razie wygrania przeze mnie Konkursu. Ponadto 

potwierdzam, iż przystępując do Konkursu zapoznałam/em się z treścią Regulaminu 

Konkursu i zaakceptowałam/em jego warunki”. 

10. Laureat zobowiązany jest odpowiedzieć na skierowaną do Niego wiadomość, o której mowa w §4 

ust. 9 w terminie 3 dni od dnia jej otrzymania, pod rygorem utraty prawa do Nagrody. 

11. Uczestnik (w dokonanym zgłoszeniu) i Laureat (w przesłanej wiadomości prywatnej do 

Organizatora, o której mowa w ust. 9) mogą podać wyłącznie swoje dane osobowe. W przypadku 

podania danych osobowych innych osób Uczestnik traci możliwość udziału w Konkursie, natomiast 

Laureaci tracą prawo do Nagród. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego 

oraz usunięcia go w przypadku: 

a. zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, 

propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem; 

b. zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych marek niż 

marka iDream i Apple; 

c. naruszania jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i 

praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku; 

d. gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania 

Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

13. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że: 

a. Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie 

przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie; 

b. podaje nieprawdziwe dane; 

c. działania Uczestnika są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, 

zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy 

Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów 

nie nadają się do publicznego rozpowszechnienia. 

14.  Nadesłanie prac na Konkurs stanowi jednocześnie zapewnienie Uczestnika, że: 

a. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac oraz że 

prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich, a 



 

 

także że prace te nie naruszają praw osób trzecich. Uczestnik przyjmuje na siebie 

odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych prac; 

b. oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym na stronie 

organizatora www.idream.pl i akceptuje go w całości; 

c. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez administratora 

danych EUROTEL S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk, w 

celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, na zasadach określonych w 

niniejszym Regulaminie; 

d. wyraża zgodę na publikację Utworów oraz imienia i nazwiska autora na stronach 

internetowych/profilu w serwisie Instagram oraz TikTok, stanowiących własność 

Organizatora. 

15. Jeżeli Zadania Konkursowe Laureatów będą stanowiły utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j. z dnia 2021.06.14 ze zm.), z chwilą 

wydania Nagród, Organizator, zgodnie z art. 921 § 3 k.c., nabywa majątkowe prawa autorskie do 

tych Zadań Konkursowych w pełnym zakresie na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalanie i zwielokrotnianie Zadania Konkursowego w postaci egzemplarzy wszelkimi 

technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi, zapisu magnetycznego, 

optycznego i cyfrowego na dowolnych nośnikach, 

b. utrwalanie i zwielokrotnianie Zadania Konkursowego w postaci cyfrowej w 

szczególności w ramach systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnego tworzenia 

nośnika, 

c. wprowadzanie Zadania Konkursowego do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy, 

d. rozpowszechnianie Zadania Konkursowego poprzez jego publiczne wystawianie, 

wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym także w ramach 

telewizji i radia internetowego, przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej, a także 

publiczne udostępnianie Zadania Konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieciach 

telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej oraz rozpowszechnianie i 

przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej, 

e. zastrzeganie Zadania Konkursowego jako przedmiotu prawa własności przemysłowej 

zgodnie z procedurami polskimi, zagranicznymi, unijnymi lub międzynarodowymi, 

f. korzystanie z Zadania Konkursowego poprzez włączanie go do innych utworów, w tym 

w ramach utworu audiowizualnego a także do innych materiałów. 

 

 

§ 5. Nagrody w Konkursie 

 

1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody (dalej: "Nagroda") tj.: 

a. Nagroda I Miejsce – Apple MacBook Air  

b. Nagroda II Miejsce –Apple iPad 10,2 cala  

c. 3x Nagroda Wyróżnienie –Apple AirTag z paskiem Apple do AirTag 

2. Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie przez Laureata wiadomości zgodnie z § 4 ust. 9. 



 

 

3. Lista Laureatów zostanie ogłoszona w dniu 17.10.2022r poprzez post Organizatora na Stronach 

Konkursowych. 

4. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub firmą kurierską na adres wskazany przez Laureata. 

5. Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny. 

6. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent 

pieniężny lub rzeczowy.  

7. Organizator w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), 

przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego 

zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%. 

 

§ 6. Reklamacje 

 

1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia 

Konkursu z niniejszym Regulaminem w czasie trwania Konkursu lub nie później niż 7 dni roboczych 

od daty ogłoszenia wyników Konkursu. 

2. Reklamacje związane z niniejszym Konkursem mogą być składane: 

a. pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Eurotel S.A., ul. Myśliwska 21, 80-126 

Gdańsk, z dopiskiem „Reklamacja Konkurs „Do szkoły z iDream ” 

b. pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: marketing@idream.pl 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: 

a. imię, nazwisko i adres do korespondencji składającego reklamację; 

b. wskazanie, iż reklamacja dotyczy Konkursu „Do szkoły z iDream” oraz opis podstawy 

reklamacji. 

4. Organizator rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni 

roboczych od jej otrzymania. 

5. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 14 dni roboczych z uwagi 

na złożoność sprawy bądź inne okoliczności niezależne od Organizatora, Organizator poinformuje o 

tym Uczestnika Konkursu w tej samej formie w jakiej dokonano zgłoszenia reklamacyjnego, 

wskazując jednocześnie nowy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który będzie jednak 

dłuższy niż 14 dni roboczych. 

6. Reklamacje wysłane na niewłaściwy adres, po terminie lub nie zawierające wymaganych danych 

pozostaną bez rozpoznania. 

7. Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej lub 

pocztą elektroniczną, w zależności od formy w jakiej reklamacja wpłynęła do Organizatora. 

 

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) jest Organizator – 

Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk. 



 

 

2. W Eurotel S.A. został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się pod 

adresem: daneosobowe@eurotel.pl. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a) zgoda Uczestnika, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit a RODO, 

b) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 

związanych z przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości, 

c) prawnie uzasadniony interes Organizatora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, związany z 

ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń wyżej wskazanych. 

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów. Dane osobowe Laureatów będą ponadto przetwarzane przez okres korzystania 

przez Organizatora z Pracy Konkursowej w sposób określony w §4 ust. 15 Regulaminu. 

5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia na adres email 

daneosobowe@eurotel.pl. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo 

wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego 

danych osobowych. 

6. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją 

Konkursu innym podmiotom, w szczególności firmom kurierskim oraz podmiotom świadczącym 

wsparcie techniczne Organizatorowi - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 

umów z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. 

7. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych, udział w 

Konkursie nie będzie możliwy. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na Stronach Konkursowych. Zmiany 

Regulaminu są możliwe jedynie na korzyść Uczestników, o ile nie naruszają ich praw nabytych i 

zasad równości i obowiązują od chwili opublikowania na Stronach Konkursowych. Uczestnik, który 

nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu może zrezygnować z dalszego udziału w Konkursie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym momencie jego trwania. 

Informacja o odwołaniu Konkursu zostanie umieszczona na Stronach Konkursowych. 

3. Zmiana treści Regulaminu oraz odwołanie Konkursu nie będzie miało wpływu na prawa już nabyte 

przez Uczestników Konkursu. 
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