
REGULAMIN KONKURSU w serwisie Android.com.pl

1. ORGANIZATOR
1. Organizatorem Konkursu jest portal Android.com.pl
2. Fundatorem nagród i przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919-921 kc. jest
firma 3mk EM Marcin Gawłowski 
3. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 6. stycznia 2014r. o godzinie 8:00.
2. Konkurs kończy się 15. stycznia 2014r. o godzinie 23:59

3. UCZESTNICY
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, która zostanie fanem profilu facebook.com/androidcompl do chwili 
ogłoszenia wyników Konkursu. Osoby określone w niniejszym ustępie zwane dalej będą
"Uczestnikami".
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora, jak 
również członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.
3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub podadzą w zgłoszeniu nieprawdziwe informacje, zostaną 
zdyskwalifikowani.

4. ZGŁOSZENIE
1. Uczestnik konkursu winien przesłać swoje zgłoszenie zgodnie z punktem 2.2 na adres 
organizatora: 3mk.android.com.pl@gmail.com 
2. Każdy Uczestnik może wygrać nagrodę w Konkursie tylko jeden raz. Organizator 
zastrzega sobie możliwość nieuwzględniania zgłoszeń, w stosunku do których zachodzić 
będzie uzasadnione podejrzenie o naruszenie zasad udziału w Konkursie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub 
danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje 
odebraniem prawa do nagrody.
4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie danych osobowych zwycięzcy na 
witrynie http://android.com.pl i fanpage facebook.com/androidcompl
5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w
niniejszym Regulaminie.
6. Wymogiem do otrzymania nagrody w konkursie jest polubienie fanpage 
Android.com.pl http://facebook.com/androidcompl i 3mk http://facebook.com/3MKpl

5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Konkurs organizowany jest dla czytelników Android.com.pl. Polega on na przysłaniu 
poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe z jak najlepszym uzasadnieniem 
odpowiedzi. Odpowiedzi muszą być wysłane w jednym mailu. W mailu powinien być 
podany dokładny adres i dane kontaktowe, na które będzie mogła zostać wysłana 
nagroda. Odpowiedzi powinny być przesłane w formie tekstowej na adres mailowy: 
3mk.android.com.pl@gmail.com. Pytania będą publikowane na fanpage Android.com.pl 
ttp://facebook.com/androidcompl
2. Kryterium wyłonienia Zwycięzców Konkursu przez Organizatora jest spełnienie 
wszystkich warunków niniejszego regulaminu, w czasie trwania Konkursu,poprawność 
odpowiedzi na pytania konkursowe oraz jej uzasadnienie.
Priorytetem przy wyłanianiu zwycięzcy będzie poprawność odpowiedzi. Dopiero na drugim
miejscu jej uzasadnienie.
3. W Konkursie nagrodzonych zostanie 20 Uczestników otrzymując 3 folie firmy 3mk 
(Rock, Matte, Solid) na wybrany smartfon.
4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z
przedstawicieli Android.com.pl. Komisja będzie m.in. nadzorować prawidłowość
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sporządzenia listy Uczestników Konkursu, jak również dokona oceny zgłoszeń, wybierając
zwycięzców. Komisja, stosownie do zapisów niniejszego regulaminu przyzna nagrody 
konkursowe. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem 
Zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród. Decyzje podjęte przez Komisję 
Konkursową są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu.
5. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na stronie 
http://android.com.pl bądz facebook.com/androidcompl do dnia 22. stycznia 2013 roku. 
Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska, które podał w 
zgłoszeniu.
6. Nagrodę w Konkursie wysyła firma 3mk EM Marcin Gawłowski.
7. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzu ani na
nagrody innego rodzaju lub o innych parametrach czy rozmiarach.
8. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby 
trzecie.
9. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pomocą wiadomości e-
mail przesłanej przez Organizatora w terminie do dnia 22. stycznia 2014 roku. Aby 
otrzymać nagrodę, zobowiązany jest przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail 
swoje dokładne i aktualne dane adresowe oraz model urządzenia, na którymają być 
dopasowane folie nie później niż 5 dni od daty otrzymania informacji o wygranej.
10. Nagroda zostanie przesłana indywidualnie do Zwycięzcy drogą pocztową lub za 
pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie do 14 dni od momentu otrzymania zwrotnej 
wiadomości, o której mowa w pkt 9.
11. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą lub nie spełnienia
wymogów podanych w pkt 9 nagroda przepada.
12. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, nr telefonu i
adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody 
w przypadku wygranej.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru 
nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Pocztę-Polską oraz innych dostawców 
przesyłek, w przypadku jej zaginięcia.

6. DANE OSOBOWE
1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 
określonych w niniejszym Regulaminie przez Organizatora oraz na udostępnienie danych 
osobowych Fundatorowi w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia 
Konkursu. Dane osobowe Uczestnika Konkursu podane przez Uczestnika będą 
przetwarzane przez Organizatora w celach realizacji Konkursu i wykonania jego 
obowiązków związanych z Konkursem.
2. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z
późn. zm.).
3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania lub żądania ich usunięcia.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla prawidłowego przebiegu
Konkursu.
5. Uczestnik wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych, powinien kierować na adres: 3mk.android.com.pl@gmail.com z dopiskiem "Dane 
Osobowe".

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu, akceptuje wszystkie zasady
Konkursu określone niniejszym Regulaminem. Regulamin Konkursu dostępny jest w 
siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://android.com.pl bądź 
facebook.com/androidcompl.



2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od nich nieprawidłowości 
związane z działaniem dostawców usług internetowych, kurierów oraz poczty.
4. Zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej podatek od wymagających
tego nagród zostanie uiszczony przez: Android.com.pl
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 kc.
6. Ewentualne spory związane z Konkursem rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
według obowiązujących przepisów.


