REGULAMIN KONKURSU
„Finansowe lifehacki”

§ 1 Definicje
Następujące terminy i pojęcia użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:
1. Konkurs – konkurs mający na celu wyłonienie 1 (jednego) najlepszego Uczestnika, który otrzyma Nagrodę;
2. Nagroda – 1 (jedna) nagroda dla 1 (jednego) Uczestnika w postaci Złotówek Bonusowych Dostępnych o łącznej wartości 4.800
złotych brutto do wykorzystania w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy kalendarzowych, począwszy od dnia 01.02.2018 r. do dnia
31.01.2019 r., maksymalnie 400 złotych brutto miesięcznie (po okresie 12 (dwunastu) miesięcy Złotówki Bonusowe Dostępne
tracą ważność i zobowiązanie Organizatora do opłacenia rachunków za media w MAM wygasa);
3. Organizator – spółka pod firmą „New Media Ventures” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(02-675), adres: ul. Wołoska 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000393843, REGON: 144330800, NIP: 5213613723;
4. Bloger – podmiot przeprowadzający Konkurs na stronie internetowej www.jestemgeekiem.pl na zlecenie Organizatora, który
przyjmuje Prace konkursowe oraz wraz z 1 (jednym) przedstawicielem wybiera Uczestników, którzy otrzymają Nagrody.
5. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami, kompleksowo regulujący zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.
Regulamin nie stanowi oferty umownej ani wzorca umowy;
6. Uczestnik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestrowała się w MAM i w pełni
skonfigurowała swoje konto w MAM na www.jamam.pl. do dnia 18.01.2018 r. (do godz. 23:59) (informacje o rejestracji i
konfiguracji konta w MAM znajdują się w regulaminie MAM na: https://jamam.pl/assets/docs/regulamin.pdf) oraz w okresie
od 4 do 18 stycznia 2018 r umieściła pod postem konkursowym Blogera Pracę Konkursową;
7. Praca konkursowa – przedstawienie dowolnym sposobem (np. opis, zdjęcie, video) metody pozwalającej na zmniejszenie
kosztów życia codziennego, ograniczenie wysokości rachunków lub innego rodzaju oszczędności (tzw. finansowy „life-hack”);
8. MAM – usługa, która polega na opłacaniu – w części lub całości – rachunków za prąd, gaz, telefon, Internet i telewizję
(media) w nagrodę za dokonywanie zakupów zgodnie z planem przygotowanym przez Organizatora i w sugerowanych przez
Organizatora miejscach, dostępna na stronie internetowej www.jamam.pl.
9. Złotówki Bonusowe Dostępne – jednostki dostępne w MAM, które przeznaczane są na opłacanie wskazanych przez
użytkownika MAM rachunków za media, jedna Złotówka Bonusowa Dostępna jest równa 1 (jeden) złoty.

§ 2 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu oraz warunki uczestnictwa w Konkursie skierowanym do Uczestników.
2. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz.U. z
2017 r., poz. 459 ze zm.).
3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Celem Konkursu jest wyłonienie Uczestnika, który przedstawi najbardziej kreatywną metodę pozwalającą na zmniejszenie
kosztów życia codziennego, ograniczenie wysokości rachunków lub innego rodzaju oszczędności (tzw. „life-hack”).
5. Regulamin Konkursu dostępny jest https://jestemgeekiem.pl/wp-content/uploads/2018/01/
Regulamin_Konkursu_Finansowe_Lifehacki.pdf oraz w siedzibie Organizatora.

§ 3 Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Udział w Konkursie może wziąć jedynie Uczestnik.
2. Jeden Uczestnik może wysłać maksymalnie jedną Pracę konkursową. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika
więcej niż jednej Pracy konkursowej pod uwagę zostanie wzięta pierwsza Praca konkursowa, a każda kolejna Praca
konkursowa nie będzie brana pod uwagę przy ocenie Prac konkursowych.
3. Organizator ani Bloger nie są zobowiązani do zwrotu Uczestnikom kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
4. Przesyłając Pracę konkursową Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.
5. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że wykonał Pracę konkursową samodzielnie oraz że przysługują mu do niej w całości
autorskie prawa majątkowe i osobiste, jako całości, jak również do jej poszczególnych części, z zastrzeżeniem, że
oświadczenie w tym zakresie nie dotyczy logo MAM, do którego majątkowe prawa autorskie przysługują Organizatorowi.
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Uczestnik zapewnia również, że Praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich (w tym praw własności intelektualnej lub
praw do wizerunku) oraz że jest ona wolna od jakichkolwiek obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich, a także że nie
udzielił on licencji na korzystanie z Pracy konkursowej, ani że żaden z elementów Pracy konkursowej nie był w przeszłości
wykorzystany na potrzeby innego konkursu, organizowanego przez Organizatora lub osoby trzecie.
6. W wypadku, gdy którekolwiek z oświadczeń złożonych powyżej okazało się niepełne, nieprawdziwe lub nierzetelne,
Uczestnik ponosi względem Organizatora odpowiedzialność za wszelkie szkody (bezpośrednie oraz pośrednie, w tym również
utracone korzyści), wynikające z takiego stanu rzeczy.
7. Z chwilą przesłania Organizatorowi Pracy konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Blogerowi nieodpłatnej licencji
niewyłącznej do Pracy konkursowej, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie
lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie poprzedzającym - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d. na wszelkich innych polach eksploatacji znanych w momencie przeniesienia majątkowych praw autorskich.
Pola eksploatacji, o których mowa powyżej obejmują w szczególności publikowanie Pracy konkursowej w sieci Internet.
§ 4 Czas trwania Konkursu.
1. Prace Konkursowe należy przesyłać od 04.01.2018 r. (od godziny 16:00) do 18.01.2018 r. (do godziny 23:59), o momencie
wpłynięcia Pracy konkursowej decyduje dokłada data i godzina przesłania Pracy konkursowej przez Uczestnika.
2. Ogłoszenie wyniku Konkursu nastąpi w dniu 22.01.2018 r. do godziny 16:00 na stronie internetowej www.jestemgeekiem.pl/
finansowe-lifehacki-wyniki.

§ 5 Nagrody
1. Oceny Prac konkursowych dokona jury, składające się z 2 (dwóch) osób: Blogera oraz 1 (jednej) osoby reprezentującej
Organizatora w dniu 21.01.2018 r. Jury wyłoni 1 (jedną) najbardziej kreatywną Pracę konkursową zdaniem jury, której
twórca otrzyma Nagrodę. Decyzja jury jest ostateczna.
2. Uczestnik, który otrzymać ma Nagrodę zgodnie z wynikami Konkursu zobowiązany jest w terminie 5 (pięciu) dni roboczych do
przesłania na adres e-mail diana.stachera@freebee.pl wiadomości zawierającej adres e-mail Uczestnika, na jaki
zarejestrował w MAM. Brak przesłania wiadomości e-mail z ww. danymi Uczestnika lub przesłanie danych nieprawdziwych lub
niepełnych oznaczać będzie utratę prawa Uczestnika do Nagrody.
3. Uczestnik może wykorzystać Nagrodę wyłącznie w MAM. W przypadku usunięcia konta w MAM lub zablokowania konta w MAM
z powodu naruszenia regulaminu MAM wykorzystanie Nagrody przez Uczestnika nie będzie możliwe.
4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu
Organizator może żądać od Uczestnika podjęcia niezbędnych działań, w szczególności złożenia określonych oświadczeń,
podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika podjęcia działań, o których
mowa powyżej, wyklucza go z Konkursu.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub gotówkę.
6. Nagrody zostaną przekazane w dniu 01.02.2018 r. w formie Złotówek Bonusowych Dostępnych na koncie Uczestnika w MAM.
7. Z chwilą przekazania Nagrody Organizator, Uczestnik przenosi na Organizatora nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do
Pracy konkursowej, której twórca otrzymał Nagrodę (za każdym razem, kiedy mowa jest o Pracy konkursowej rozumie się
przez to również wszelkie jej fragmenty lub poszczególne elementy) bez ograniczeń terytorialnych (tj. na terytorium całego
świata) i czasowych (tj. na cały okres trwania majątkowych praw autorskich) na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub
najem oryginału albo egzemplarzy;
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c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie poprzedzającym - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d. na wszelkich innych polach eksploatacji znanych w momencie przeniesienia majątkowych praw autorskich.
8. Ponadto, w zakresie programów komputerowego pola eksploatacji, na których następuje przeniesienie majątkowych praw
autorskich, obejmują prawo do:
a. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie;
b. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym;
c. rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii, w tym wprowadzanie do sieci
Internet.
9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wprowadzanie przez Organizatora wszelkich modyfikacji w programach
komputerowych, a także ich dekompilacji i ponownej kompilacji. W celu uniknięcia wątpliwości termin „program
komputerowy” obejmuje w szczególności kod źródłowy, kod wynikowy, kod maszynowy oraz wszelkie inne formy wyrażenia
programu komputerowego również te, które zostały wyrażone w dokumentacji związanej z programem komputerowym.
Pojęcie to obejmuje również programy zintegrowane ze sprzętem komputerowym oraz programy komputerowe powstałe w
ramach przygotowawczych prac projektowych prowadzących do rozwoju programu komputerowego.
10. Niezależnie od przeniesienia całości majątkowych praw autorskich Uczestnik nie zachowuje praw zależnych, lecz przenosi je
na Organizatora w pełnym zakresie tj. Uczestnik przenosi na Organizatora prawo do tworzenia (w przypadkach, gdy taka
zgoda jest wymagana przepisami prawa), rozporządzenia i korzystania z opracowań Utworów oraz prawo do zezwalania na
tworzenie utworów zależnych, rozporządzanie i korzystanie z nich.
11. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie wykonywał osobistych praw autorskich do Pracy konkursowej ani w
stosunku do Organizatora ani do jej następców lub osób, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do Pracy
konkursowej lub którym udzieli on licencji lub innych podobnych upoważnień. Uczestnik upoważnia Organizatora, jego
następców prawnych i osoby upoważnione przez Organizatora do wykonywania w imieniu autorów autorskich praw
osobistych, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017
r., poz. 880 ze zm.).
12. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora, jego następców prawnych lub osób upoważnionych, jakichkolwiek
roszczeń w związku z wykonywaniem praw własności intelektualnej (w tym z związku wykorzystaniem tajemnicy
przedsiębiorstwa) związanych z Pracą konkursową, Uczestnik na żądanie Organizatora podejmie niezbędne działania mające
na celu zażegnanie sporu i poniesie wszelkie koszty z tym związane.
13. Jeżeli w ramach Pracy konkursowej, Uczestnik stworzył przedmioty praw pokrewnych, Uczestnik przenosi prawa do nich na
Organizatora w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. Postanowienia Regulaminu w stosunku do przeniesienia
praw autorskich stosuje się odpowiednio przeniesienia praw pokrewnych.
14. Niezależnie od powyższych postanowień, Użytkownik na żądanie Organizatora Użytkownik złoży na piśmie oświadczenie
potwierdzające przeniesienie majątkowych praw autorskich w powyższym zakresie na Organizatora.
15. Na żądanie Organizatora Użytkownik potwierdzi otrzymanie Nagrody.

§ 6 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych dotyczących Uczestnika zebranych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu jest
Organizator. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia
najlepszego Uczestnika, a także w celu przyznania Nagrody i Wyróżnień, oraz dla celów marketingowych, kontaktowych,
archiwizacyjnych i reklamacyjnych. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa, w tym m.in. w przypadku takiego żądania podmiotu uprawnionego lub gdy Uczestnik wyrazi na
takie udostępnienie zgodę.
2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie
zorganizowanym przez Organizatora dla Uczestników.
3. Administrator danych zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922 z późn. zm.) – „Ustawa” i jej przepisów wykonawczych.
4. Uczestnikowi w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
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§ 7 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu w zakresie niezgodności z prawem lub niniejszym Regulaminem mogą być zgłaszane
pisemnie na adres Organizatora lub drogą korespondencji e-mail na adres diana.stachera@freebee.pl w terminie 14
(czternastu) dni od daty stwierdzenia przez Uczestnika nieprawidłowości, nie później jednak niż w ciągu 3 (trzech) dni od
daty ogłoszenia wyników Konkursu (do dnia 25.01.2018 r.).
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres mailowy Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny
reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej doręczenia, jednak nie później
niż do dnia 28.01.2018 r. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na
adres wskazany w piśmie zawierającym zgłoszenie reklamacji oraz drogą korespondencji e-mail.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu Uczestnika w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia
naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, jak również przepisów prawa. Naruszenie przez
Uczestnika lub warunków niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa może wiązać się z cofnięciem części lub całości
przysługujących Uczestnikom uprawnień z tytułu udziału w Konkursie.
2. Konkurs nie jest grą losową ani loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
3. Konkurs nie jest organizowany, popierany ani wspierany, czy też sponsorowany przez Facebook, nie jest również z nim
związany. Właściciel serwisu internetowego Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Konkursu i wydanie Nagród.
4. Za pobranie i zapłatę podatku wynikającego z Nagrody odpowiedzialny jest Organizator. Organizator naliczy, pobierze i
odprowadzi podatek w sposób i w wysokości wynikających z obowiązujących norm prawnych.
5. Regulamin podlega prawu polskiemu.
6. Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
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