ZASADY KONKURSU – UKŁADANKA Z VERVĄ
1. Konkurs posiada 1 stopień trudności.
2. Gra polega na ułożeniu 1 obrazu, wybranego losowo z puli 75 obrazów o tym samym stopniu
trudności, składającego się z 9 części.
3. Po wciśnięciu przycisku „START” należy w jak najkrótszym czasie oraz za pomocą jak
najmniejszej liczby ruchów ułożyć poprawnie obrazek. Układanie polega na przesuwaniu części
obrazka sąsiadujących z pustą częścią – należy kliknąć w daną część obrazka, by przesunęła się ona
w miejsce pustego pola. Gra trwa do momentu umiejscowienia wszystkich części na właściwym
miejscu, wtedy następuje koniec naliczania czasu oraz liczby przesunięć.
4. Trzydziestu graczy, którzy w terminie od 27.11.2013 r. do 18.12.2013 r. osiągną najlepsze
rezultaty, otrzymają nagrody – welurową, dmuchaną poduszkę podróżną z VERVĄ. Ranking
użytkowników uwzględnia czas, w którym został ułożony obrazek oraz liczbę przesunięć, którą
wykonał gracz, aby ułożyć obrazek. Priorytetem w ustalaniu rankingu jest czas, następnie liczba
przesunięć, a następnie data uzyskania wyniku.
5. Jeden użytkownik może zagrać do 10 razy dziennie w okresie trwania konkursu.

Ta promocja nie jest sponsorowana, administrowana ani zorganizowana przez Facebook.
Dołączając do konkursu, przekazujesz swoje prywatne informacje organizatorowi. Informacje te
zostaną wykorzystane tylko do celów promocyjnych konkursu. Prosimy o zapoznanie się z
regulaminem oraz polityką prywatności.

REGULAMIN KONKURSU – UKŁADANKA Z VERVĄ

Organizator § 1.
1. Organizatorem konkursu „UKŁADANKA Z VERVĄ” (dalej „Konkurs”) jest Business Sport
Solutions Sp. z o. o. S.K.A., 61-734 Poznań, ul. Nowowiejskiego 59/1, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS 0000411020, (dalej „Organizator”).
2. Sponsorem nagród w konkursie „UKŁADANKA Z VERVĄ” (dalej „Konkurs”) jest Polski
Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział
Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS 0000028860, (dalej „Sponsor”).
3. Organizator

przeprowadza

Konkurs

w

aplikacji

znajdującej

https://www.facebook.com/VERVAORLEN (dalej „Aplikacja Konkursowa”).

się

na

stronie:

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,
zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu społecznościowego
Facebook.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w
ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z
późn. zm.).
6. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako
administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
7. Sponsor 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.).
8. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej
zwana „Komisją”). Komisja składać się będzie z 3 członków. Zadaniem Komisji, poza wskazanymi
wprost w regulaminie sytuacjami, będzie również czuwanie nad prawidłowym przebiegiem
Konkursu.
9. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest
Komisja, która posiada decydujący głos w tych sprawach.
10. We wszelkich kwestiach spornych decyzję podejmuje Komisja, kierując się Regulaminem.
Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.

Warunki uczestnictwa w Konkursie § 2.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
1. Posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisie społecznościowym Facebook zgodnego
z jego prawdziwymi danymi osobowymi.
2. Instalacja Aplikacji Konkursowej w swoim profilu użytkownika (zwanym dalej „Profilem”) w
serwisie społecznościowym Facebook.
3. Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego polegającego na ułożeniu obrazka w jak
najkrótszym czasie oraz przy pomocy jak najmniejszej liczby przesunięć.
4.

Konkurs

jest

przeznaczony

wyłącznie

dla

fanów

profilu

„VERVA”

https://www.facebook.com/VERVAORLEN, tj. dla osób, które kliknęły przycisk „Lubię to!” w w/w
profilu.
5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu
art. 221 kodeksu cywilnego, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami
pełnoletnimi i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Sponsora nagród oraz innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także
członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i
powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
8. Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania.
9. Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne,
ale niezbędne do uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
10. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz udzieleniem zgody
Aplikacji Konkursowej na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu,
publikowanie przez Aplikację informacji na Profilu Uczestnika oraz wysyłanie wiadomości przez
Aplikację Konkursową (w celu kontaktu ze zwycięzcą). Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest
związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej „Uczestnik”).
Zasady i przebieg Konkursu § 3.
1. Konkurs odbywa się od 27.11.2013 r. od godziny 12:00 do 18.12.2013 r. do godziny 11:59.
2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest ułożenie obrazka składającego się z 9 części w jak
najkrótszym czasie i jak najmniejszej liczbie przesunięć.
3. Poprawne ułożenie obrazka powoduje pokazanie się wyniku użytkownika oraz zapisania go w
rankingu wraz z wynikami innych graczy.
4. Każdy gracz do ułożenia będzie miał jeden obraz.
5. Czas liczony jest od momentu wciśnięcia przycisku „START” do momentu ułożenia obrazka,
czyli ustawienia wszystkich części we właściwych miejscach tak, by razem tworzyły spójny obraz.
Liczba przesunięć liczona jest wraz z dokonywaniem przesunięć (kliknięć) przez użytkownika. W
rankingu znajdą się wyłącznie wyniki osiągnięte po ułożeniu obrazka.
6. Jeden Uczestnik może zagrać do 10 razy dziennie w okresie trwania Konkursu. Grę można
przerwać w dowolnym momencie, jednak jeśli nie doszło do poprawnego ułożenia obrazka, wynik
gracza nie jest zapisywany do rankingu.
7. W ramach Konkursu wyłonionych zostanie 30 Zwycięzców.
8. Ranking uwzględnia liczbę przesunięć części i czas, w którym został ułożony obrazek.
9. Przy jednakowym czasie ułożenia obrazka, o kolejności w rankingu decyduje liczba przesunięć,

w jakiej został ułożony obrazek.
10. W przypadku jednakowego czasu ułożenia obrazka, a także liczby przesunięć, w jakiej został
ułożony obrazek, o miejscu w rankingu decyduje data uzyskania wyniku (wyżej w rankingu jest ten,
który uzyskał dany wynik jako pierwszy).
11. Uczestnik pojawia się w rankingu tylko raz, z najlepszym wynikiem. Jeśli Uczestnik uzyska
gorszy wynik w kolejnym zagraniu, nie znajdzie to odzwierciedlenia w rankingu. Wynik
prezentowany w rankingu zmieni się, jeśli Uczestnik w kolejnym zagraniu uzyska lepszy rezultat.
12. W przypadku gdyby, niezależnie od przyczyn, powstała wątpliwość odnośnie osoby, która ma
być wyłoniona Zwycięzcą, zostanie on wskazany przez Komisję.
13. Obrazy są losowane z puli 75 obrazów - kolejność ich wyświetlania jest losowa. Wszystkie
obrazy z puli maja jednakowy stopień trudności.
14. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu potwierdza i oświadcza, że:
a) dobrowolnie przystępuje do Konkursu;
b) zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu w całości;
c) jego podstawowe dane profilowe nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
Nagrody § 4.
1. Nagrodami w Konkursie są welurowe, dmuchane poduszki - zagłówki VERVA.
2. Wartość jednej nagrody to 25 zł.
3. Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.
4. Nagrody otrzyma 30 uczestników, którzy najwyżej uplasowali się w rankingu w okresie trwania
Konkursu.
5. O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora poprzez
wiadomość wysłaną na e-mail podany przez Uczestnika na jego Profilu w serwisie Facebook.
6. Ze zdobywcą Nagrody Organizator skontaktuje się w ciągu 1 dnia od dnia zakończenia Konkursu.
7. Nagroda zostanie przesłana na koszt Organizatora na adres wskazany przez zwycięzcę.
8. Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi zwrotnej do
Organizatora, w terminie do 2 dni od wiadomości kontaktowej. Odpowiedź powinna zawierać
informacje o danych osób, które skorzystają z Nagrody.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do pozbawienia Uczestnika prawa do Nagrody oraz nie ponosi
odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie
Uczestnika, a w szczególności w przypadku:
a) podania przez Uczestnika danych adresowych po upływie wyznaczonego terminu,
b) podania przez Uczestnika błędnych, niepełnych lub nieprawdziwych danych adresowych,
c) zmiany danych adresowych Uczestnika, o których Organizator nie został należycie

poinformowany,
d) zajścia podejrzenia wpływania na wynik Konkursu w sposób nieuczciwy.
10. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu z niniejszego
Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody,
Uczestnik jest obowiązany do jej zwrotu.
11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele
Organizatora.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w czasie trwania Konkursu na inne,
jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w
Konkursie, a w szczególności, że według oceny Organizatora nie obniży wartości lub jakości
pierwotnie przyrzeczonej nagrody.
13. W przypadku niemożności przyznania przez Organizatora pierwotnie deklarowanej nagrody,
Uczestnik w porozumieniu z Organizatorem może żądać przyznania nagrody tego samego rodzaju i
o tej samej wartości co pierwotnie przyrzeczona przez Organizatora, nie może jednak żądać
zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
14. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
15. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących
po stronie Uczestnika, a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przesyłki
wysyłanej w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu.

Prawa i obowiązki Uczestników § 5.
1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z
udziału w Konkursie.
3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem,
sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie,
społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.
4. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej
jest wyłącznie Organizator Konkursu, a nie Serwis Facebook. Informacje te zostaną wykorzystane
jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
Regulaminie.
Prawa i obowiązki Organizatora § 6.

1. Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o przebiegu Konkursu na Stronie
Konkursowej, a w szczególnych przypadkach określonych niniejszym Regulaminem poprzez
wiadomość wysłaną Użytkownikowi w ramach Serwisu Facebook lub za pośrednictwem adresu
poczty elektronicznej udostępnionego przez Użytkownika na swoim Profilu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w
skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy
naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
a) biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook,
b) biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w Serwisie Facebook,
c) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, z ideą i celem Konkursu, a w
szczególności,

gdy

godzą

swym

zachowaniem

w

interesy

osób

trzecich,

d) prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one
prowadzić do prób wpływania na wyłonienie zwycięzcy Konkursu w sposób niedozwolony, prób
obejścia

Regulaminu

lub

zabezpieczeń

i

zasad

funkcjonowania

Konkursu,

e) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego
wizerunek. Decyzja Organizatora Konkursu w tym zakresie jest ostateczna.
3. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu,
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub
odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach
zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych
warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub
gorszej jakości niż pierwotnie przyrzeczona.
4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców
usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w
Konkursie,
b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie
takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do
serwisu Facebook drogą elektroniczną,
c) jakichkolwiek problemów wynikających z działania Serwisu Facebook,
d) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z
interakcjami z Serwisem Facebook,
e) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook
powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem
treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook,

f) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
Jakiekolwiek roszczenia Uczestników z tytułu powyższych są wyłączone.
5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł
zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
6. Organizator oraz Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Aplikacji
Konkursowej z przyczyn niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora oraz Wykonawcy.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw
Uczestników do korzystania z konta w Serwisie Facebooku.
8. Organizator nie ponosi innej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu za wyjątkiem
tych jej form, które są wyraźnie wymienione w Regulaminie.
Reklamacje § 7.
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać
Organizatorowi w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia
ogłoszenia

wyników

Konkursu

na

adres

sekretariat@bss75.pl,

z

dopiskiem:

Konkurs

„UKŁADANKA Z VERVĄ”.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również
dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich
otrzymania przez Organizatora.
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
5. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres
podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w ust. 1 nie
będą rozpatrywane.
Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu § 8.
1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia
niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w przez cały okres trwania Konkursu w Aplikacji
Konkursowej, z zastrzeżeniem sytuacji w których nastąpi awaria Serwisu Facebook.
3. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych
powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia Konkursu.

5. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać
praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.
6. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników
umieszczając odpowiednie informacje na Stronie Konkursowej oraz w Aplikacji Konkursowej.
7. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.
Postanowienia Końcowe § 9.
1. Licencjodawca oznajmia, że Program poddany został wielu testom poprawności i jest w
maksymalnym stopniu dopracowany. Zastrzega również, że mimo tego faktu Program może
posiadać błędy.
2. W przypadku powstania sporu uczestnik zobowiązuje się – przed wszczęciem postępowania
sądowego - wziąć udział w mediacji rozumianej zgodnie z Art. 183 indeks 1 do 15 k.p.c. Wybór
mediatora dokonany zostanie przez Organizatora.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym rozstrzygane
przez właściwe polskie sądy powszechne.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz innych ustaw. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

