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REGULAMIN KONKURSU  

„WYPRAWA NA MARSA | SII x SFORCE SUMMIT 2022” 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Sii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 69, 02-626 

Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000249203, NIP: 525 23 52 907, 

REGON 140381516 (dalej „Organizator”).  

2. Konkurs jest organizowany na zlecenie Sii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 

69, 02-626 Warszawa.  

3. Fundatorem nagrody jest firma Sii Polska.  

4. Organizator powoła Komisję, w której skład wchodzą: Katarzyna Orzelska, Milena Szymkowiak, Rafał 

Modelski, jako troje przedstawicieli Organizatora, a tym samym Fundatora (dalej „Komisja”). Do zadań 

Komisji będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz podejmowanie 

decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją 

niniejszego Regulaminu.  

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 5 kwietnia 2022 r., a kończy się 8 kwietnia 2022 r. o godzinie 23:59. 

Organizator ma możliwość odwołać Konkurs w każdej chwili, bez podawania przyczyn.  

6. 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.).  

 

§2 WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane dalej „Uczestnikami”) które:  

a) mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

b) zaakceptowały postanowienia Regulaminu;  

c) wykonały zadanie konkursowe i przesłały zgłoszenie do Organizatora wraz ze swoim imieniem, 

nazwiskiem i numerem telefonu, na adres mailowy korzelska@sii.pl, w terminie do 8 kwietnia 

2022 r. do godziny 23:59. 

Poprawne przesłanie aplikacji w terminie 5 – 8 kwietnia 2022 r. zwane jest dalej w niniejszym 

Regulaminie „Zgłoszeniem”.  

2. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje 

Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.  
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§3 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Zgłoszenia dostarczone po 

terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w 

Konkursie.  

2. Zwycięzcą Konkursu zostają trzy osoby, które w najbardziej kreatywny, zdaniem Komisji, sposób 

odpowiedzą na pytanie konkursowe.  

3. W Konkursie przewidziana została nagroda główna oraz dwie nagrody dodatkowe.  

4. Komisja wyłoni trzy osoby, które będą upoważnione do odbioru nagród.   

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej niezwłocznie, po zakończeniu Konkursu, nie 

później niż 30 kwietnia 2022, do godziny 23:59. Informacja o wygranej zostanie wysłana na adres 

podany w przesłanej aplikacji. 

 

§4 NAGRODY 

1. W Konkursie przewidziano trzy nagrody. Nagroda główna, dla Uczestnika, który zajął pierwsze 

miejsce, to Voucher na wybrane przez Uczestnika szkolenie, organizowane przez Sii Sp. z o.o. 

Informacja o możliwych do wyboru szkoleniach jest dostępna pod adresem: 

https://sii.pl/szkolenia/. Voucher nie może przekroczyć wartości 2000 PLN i jest możliwy do 

zrealizowania do 31 grudnia 2022, do godziny 23:59. Zrealizowanie Vouchera oznacza wybór i 

opłacenie (za pomocą Vouchera) wybranego przez Uczestnika szkolenia. Termin odbycia szkolenia 

zależny jest od terminów szkoleń wskazanych przez Organizatora. Organizator zastrzega, ze termin 

szkolenia może ulec zmianie, jeśli nie zostaną spełnione wszystkie warunki, wskazane na 

podstronie szkolenia, np. minimalna liczba uczestników w grupie. Uczestnik może wziąć udział w 

szkoleniu nie później niż 30 czerwca 2023 (z zastrzeżeniem, że jeśli termin szkolenia ulegnie 

zmianie na późniejszy, z winy Organizatora, Uczestnik będzie mógł wziąć w nim udział). 

2. Nagroda dla Uczestników, którzy zajęli drugie i trzecie miejsce to plecak na laptopa firmy 

Samsonite, o wartości 120 PLN.  

3. Dla Uczestników, którzy otrzymają nagrody rzeczowe przewidziana jest dodatkowa nagroda 

pieniężna w wysokości 11,1% wartości nagrody rzeczowej. Nagroda pieniężna, o której mowa 

przeznaczona zostanie na pokrycie obciążającego zdobywcę nagrody podatku od dochodu z tytułu 

wygranej w Konkursie, w związku z czym nagroda ta nie podlega wydaniu. Organizator jako płatnik 

obliczy i pobierze z wartości nagrody 11,1% zryczałtowany podatek dochodowy i odprowadzi go 

do właściwego urzędu skarbowego, zwalniając tym samym zdobywcę nagrody rzeczowej 

z obowiązku zapłaty przedmiotowego podatku.   

4. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje zamiana nagrody na jej pieniężną równowartość.  

5. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania 

nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu. Komisja rozstrzygnie, który z Uczestników Konkursu 

otrzyma nagrodę zgodnie z ustępem niniejszym. Komisja zastosuje kryteria wskazane w § 3 ust. 2.  

6. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.  

http://www.sii.pl/
https://sii.pl/szkolenia/
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§5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. 

Reklamacje mogą być składane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu 

(decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: Sii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. 

Niepodległości 69, III piętro. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie 

niż pisemna i elektroniczna nie będą rozpatrywane.  

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

również dokładny opis i powód reklamacji.  

3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres 

podany w reklamacji), w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania reklamacji przez 

Organizatora.  

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję. Decyzje Komisji są ostateczne.  

 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych 

operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) 

listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane 

będą Zgłoszenia. Organizator ani Fundator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne 

problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień 

niniejszego Regulaminu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników poprzez 

usunięcie Zgłoszenia takiego Uczestnika, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w 

Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:  

a) prowadzą działania sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami, a w szczególności w 

Zgłoszeniu zamieszczają komentarze zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe, rasistowskie, 

czy promujące agresję;  

b) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, które godzą w ich 

wizerunek.  

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie pod adresem sii.pl oraz w siedzibie Organizatora i 

Fundatora.  

http://www.sii.pl/
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu Trwania 

Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.  

3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.  

4. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane na potrzeby realizacji Konkursu. 

5. Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu 

organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagrody. 

6. Dane osobowe wprowadzone przez uczestnika w zgłoszeniu będą przetwarzane przez Organizatora 

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 uchyleniu dyrektywy 95/46/WE, dalej: 

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych. 

 

http://www.sii.pl/

