
 

Warunki konkursu
Sponsorem konkursu „Odkryj swoje artystyczne supermoce” (zwanego dalej „konkursem”) jest firma 
Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy (zwana dalej „sponsorem”).

1. Brak obowiązku zakupu
Zakup produktu lub usługi sponsora lub jakiejkolwiek powiązanej z nim firmy nie wpływa 
na szanse wygrania konkursu. Uczestnictwo w konkursie wymaga dostępu do Internetu.

2. Czas trwania konkursu
Konkurs rozpoczyna się dnia 6 listopada 2018 roku i kończy 15 lutego 2019 roku o godzinie 
23:59:59 czasu polskiego (UTC+01:00).

Dowód wypełnienia i przesłania formularza nie stanowi dowodu, że zgłoszenie zostało 
faktycznie przyjęte. Uczestnicy konkursu akceptują ryzyko związane z możliwością 
zgubienia lub błędnego przekierowania zgłoszenia oraz przesłania spóźnionego, 
niekompletnego lub nieczytelnego zgłoszenia.

3. Uczestnictwo
Aby wziąć udział w konkursie, należy wejść na stronę wacom.com/spider-verse, prawidłowo 
odpowiedzieć na trzy pytania i podać swoje dane osobowe.

Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków 
konkursu oraz wszystkich decyzji podjętych przez sponsora, członków jury lub innych 
wyznaczonych osób. Decyzje te są wiążące i ostateczne. Sponsor konkursu nie ponosi 
odpowiedzialności za zgłoszenia o nieprawidłowej lub niekompletnej treści ani za zgłoszenia, 
które zostały uszkodzone lub zgubione z jakiegokolwiek powodu. Wszystkie zgłoszenia tego typu 
zostaną unieważnione. Każde jednorazowe przesłanie formularza stanowi zgłoszenie.

Każdy uczestnik konkursu ma prawo do przesłania jednego zgłoszenia. Udział w konkursie 
mogą wziąć osoby:
•	 legalnie zamieszkałe na terenie jednego z następujących krajów: Austria, Belgia, Czechy, 

Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Polska, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Holandia, 
Wielka Brytania;

•	 mające co najmniej 16 lat;
•	 nie zatrudnione w Wacom Europe GmbH ani w żadnej powiązanej firmie, nie biorące 

udziału w organizacji niniejszego konkursu na żadnym jego etapie ani nie będące bliskimi 
członkami rodziny pracownika firmy (dotyczy rodziców, rodzeństwa, dzieci i małżonków).
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Uczestnicy muszą podać poniższe dane:
•	 Imię i nazwisko
•	 Adres email
•	 Adres zamieszkania
•	 Data urodzenia

4. Pula nagród
Uczestnicy, którzy udzielili prawidłowej odpowiedzi na wszystkie trzy pytania konkursowe 
i podali swoje dane, mają szansę wygrać jedną z dziesięciu konsoli Sony PlayStation 4 (PS4 
SLIM 500 Black) o wartości 239,99 euro / 239,20 funtów bez VAT (zwaną dalej „nagrodą”).

Nagrody nie można przydzielić komu innemu, przekazać ani wymienić. Sponsor nie 
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty związane z akceptacją i użytkowaniem 
nagrody. Przyjęcie nagrody jest równoznaczne z udzieleniem sponsorowi pozwolenia 
na wykorzystanie nazwiska zwycięzcy do celów reklamowych i handlowych bez dalszego 
wynagrodzenia, z wyjątkiem sytuacji zakazanych prawem.

5. Wybór zwycięzców
Zwycięzcy konkursu zostaną losowo wybrani przez sponsora w dniu 16 lutego 2019 roku.

Wszyscy zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w wiadomości email wysłanej 
na adres podany w zgłoszeniu oraz poproszeni o podanie adresu domowego, pod 
który ma zostać wysłana nagroda. Sponsor podejmie dwie próby skontaktowania się 
z potencjalnym zwycięzcą przez pocztę email. Jeśli potencjalny zwycięzca nie odpowie 
w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin od drugiej próby kontaktu lub odmówi przyjęcia 
nagrody, zostanie zdyskwalifikowany i sponsor wybierze innego zwycięzcę.

Sponsor nie ma obowiązku przyznania nagrody w następujących przypadkach: (a) 
zgłoszenie nie zostało odpowiednio wypełnione i nie dotarło do sponsora przed upływem 
wyznaczonego terminu; (b) wiadomość email wysłana do potencjalnego zwycięzcy 
została zwrócona do nadawcy jako niedostarczona bez przekierowania na inny adres 
lub z jakiegokolwiek powodu nie udało się skontaktować z potencjalnym zwycięzcą; (c) 
potencjalny zwycięzca nie kwalifikuje się do wygranej lub w jakikolwiek sposób nie spełnia 
niniejszych warunków konkursu. Wstąpienie na drogę prawną jest wykluczone.

JAKIEKOLWIEK NARUSZENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRZEZ KTÓREGOKOLWIEK 
UCZESTNIKA KONKURSU (WEDŁUG OCENY SPONSORA) SPOWODUJE 
DYSKWALIFIKACJĘ TEGO UCZESTNIKA, ODEBRANIE MU WSZELKICH PRAW 
WYNIKAJĄCYCH Z WYGRANEJ I WYBRANIE NOWEGO ZWYCIĘZCY.

6. Zwolnienie z odpowiedzialności
Przyjmując nagrodę, zwycięzca zabezpiecza sponsora oraz powiązane z nim firmy 
oraz zwalnia ich z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia dotyczące lub wynikające 
z niniejszego konkursu oraz uczestnictwa w czynnościach z nim związanych, a także 
z dostarczenia lub niedostarczenia, przyjęcia, posiadania, użytkowania (również 
niezgodnego z przeznaczeniem) nagrody, w tym odpowiedzialności za poniesione szkody 
osobiste, obrażenia ciała (łącznie ze śmiercią i niepełnosprawnością), straty materialne 
oraz jakiekolwiek inne straty i szkody.



Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane, bez względu na to, czy wynikają 
z błędu użytkownika strony, błędu sprzętu lub programowania używanego w konkursie czy 
jakiegokolwiek błędu technicznego lub ludzkiego, który nastąpił podczas przetwarzania zgłoszeń 
konkursowych. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy, braki, przerwy, defekty, 
opóźnienia, awarie, kradzieże, nieupoważniony dostęp lub zmiany w zgłoszeniach. Sponsor 
nie ponosi odpowiedzialności za techniczne problemy lub awarie sieci i linii telefonicznych; 
systemów komputerowych, serwerów i dostarczanych usług; sprzętu komputerowego; 
oprogramowania; oraz za wszelkie błędy podczas przesyłania zgłoszenia lub wiadomości email 
wynikające z problemów technicznych lub natężonego ruchu w Internecie, na stronie, lub w obu 
tych przypadkach, w tym za obrażenia uczestnika lub uszkodzenie czyjegokolwiek komputera 
wynikające z uczestnictwa w konkursie, pobierania materiałów ze strony internetowej sponsora 
lub przesyłania zgłoszenia.

Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie próby oszustwa ze strony uczestników. 
Jakiekolwiek czynności podjęte w celu zakłócenia przebiegu konkursu lub oszukania 
sponsora będą ścigane w najpełniejszym zakresie dozwolonym przepisami prawa. 
Uczestnicy podejmujący jakiekolwiek czynności tego typu zostaną zdyskwalifikowani 
i zobowiązani do zwrócenia wszelkich otrzymanych nagród. Jeśli z jakiegokolwiek powodu 
konkurs nie będzie mógł zostać przeprowadzony (w tym z powodu wirusa komputerowego, 
prób manipulacji, nieupoważnionego dostępu, oszustwa, awarii technicznych i wszelkich 
powodów poza kontrolą sponsora, które w jego opinii mogłyby negatywnie wpłynąć 
na organizację, bezpieczeństwo, sprawiedliwość, integralność i prawidłowy przebieg 
niniejszego konkursu) sponsor zastrzega sobie prawo do odwołania, zakończenia, 
zmodyfikowania lub zawieszenia konkursu według własnego uznania.

Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie literówki i inne błędy drukarskie 
występujące w niniejszym dokumencie i wszystkich innych materiałach związanych 
z organizacją konkursu oraz ogłoszeniem zwycięzców. We wszystkich przypadkach 
maksymalny zakres odpowiedzialności sponsora i powiązanych z nim firm ogranicza się 
do wymienionych w niniejszym dokumencie nagród.

7. Wybór prawa
Z wyjątkiem przypadków zakazanych prawem, wszystkie zagadnienia i kwestie sporne 
dotyczące struktury, ważności, interpretacji oraz egzekwowalności niniejszych warunków lub 
praw i obowiązków uczestników i sponsora wynikających z niniejszego konkursu będą podlegały 
prawu niemieckiemu, bez wprowadzania w życie jakichkolwiek innych praw lub kolizji prawnych.

8. Prywatność
Jeśli uczestnik nie wyrazi zgody na otrzymywanie newslettera Wacom, informacje podane 
w zgłoszeniu konkursowym zostaną użyte wyłącznie w celu realizacji konkursu. Wszystkie 
dane i informacje podane sponsorowi zostaną wykorzystane do komunikacji z uczestnikiem 
w sprawie konkursu, zgodnie z niniejszymi warunkami. Zaakceptowanie warunków konkursu 
online jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych zgodnie 
z polityką prywatności Wacom Europe Gmbh: www.wacom.com/en-de/privacy.

9. Odwołanie konkursu
Sponsor zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w dowolnym momencie 
i zastąpienia go inną promocją.


