
 
Regulamin Konkursu “WIELKI KONKURS GREENLAN” 
 
I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej: “Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie “WIELKI KONKURS GREENLAN” (dalej: “Konkurs”). 
2. Organizatorem Konkursu jest PHU HAJDAMOWICZ Mirosław Hajdamowicz z siedzibą w Sobótce, ul. Zielona 9, 55-050 Sobótka (dalej: “Organizator”). 
3. Informacje dotyczące Konkursu, w tym Regulamin są udostępnione na stronie www.greenlan.pl  oraz w Biurze Obsługi Klienta  sieci GreenLan. 
4. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości i akceptuje treść niniejszego Regulaminu. 
5. Konkurs trwa od 15.11.2016 r. do 30.11.2016 r. w godzinach od 08:00-20:00. 

 
II. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs przeznaczony jest dla Abonentów sieci bezprzewodowej GreenLan, tj. osób posiadających zawartą umowę z PHU HAJDAMOWICZ Mirosław Hajdamowicz o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych drogą radiową, z wyłączeniem pracowników i przedstawicieli Organizatora, członków ich rodzin oraz innych osób biorących udział w przygotowaniu 
Konkursu, którzy otrzymają projekt umowy cesji zawieranej z Organizatorem jako cedentem oraz cesjonariuszem - GREENLAN FIBER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka komandytowa z siedzibą w Sobótce, z adresem rejestrowym przy ul. Panoramy Ślężańskiej 3, 55-050 Sobótka, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000632061, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS.  

2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 
3. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki: 
a) zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej www.greenlan.pl lub w BOK GreenLan, ul. Panoramy Ślężańskiej 3, 55-050 Sobótka i 

zaakceptować jego warunki, 
b) zaakceptować warunki umowy cesji i podpisać własnoręcznie 3 egzemplarze otrzymanej cesji umowy oraz zaznaczyć w umowie cesji puste pola w § 2 ust. 5 dotyczące wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych oraz potwierdzenia otrzymania informacji o odstąpieniu od cesji. 
c) wpisać swój aktualny numer kontaktowy w polu cesji § 2 ust. 1. 
d) do dnia rozstrzygnięcia Konkursu nie odstąpić od umowy cesji. 
e) na formularzu zgłoszeniowym wypełnić wszystkie pola i wpisać odręcznie proponowane hasło reklamowe dla sieci GreenLan. 
f) 3 egzemplarze prawidłowo podpisanych cesji wraz z formularzem zgłoszeniowym dostarczyć/odesłać do Biura Obsługi Klienta sieci GreenLan, ul. Panoramy Ślężańskiej 3, 55-050 

Sobótka w terminie od 15.11.2016 r. do 30.11.2016 r. w godzinach pracy biura od 08:00 do 20:00 (w przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową, brana pod uwagę jest data 
stempla pocztowego). 

4. Spełnienie warunków określonych w ust. 1. niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie w Konkursie.                      
5. O spełnieniu warunków Regulaminu i przyjęcia uczestnictwa w Konkursie, Organizator potwierdzi ten fakt na wskazany w cesji w §2 ust. 1 numer kontaktowy Abonenta. 
6. Proponowane hasła reklamowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste osób trzecich. 
7. Jeżeli do Konkursu zostaną zgłoszone dwa identyczne hasła, jury bierze pod uwagę hasło, które zostało nadesłane (decyduje data nadania) lub dostarczone wcześniej. 
8. Projekt hasła zgłoszony do udziału w Konkursie nie może być z niego wycofany. 
9. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem uczestnika z udziału w Konkursie. 
10. Uczestnik zgłaszając swoje hasło reklamowe udziela nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo swojej zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie go przez Organizatora oraz przez 

GREENLAN FIBER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (KRS 0000632061), publikację hasła w Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych sieci 
GreenLan, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. 

 
III. Zasady przyznawania nagród, rozstrzygnięcie konkursu i wydanie nagrody: 

1. Jury Konkursowe składające się z przedstawicieli wskazanych przez Organizatora dokona wyboru 15 najlepszych haseł reklamowych spośród uczestników Konkursu, którym przyzna 
nagrodę w wysokości  po 1000 złotych gotówki. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 17 stycznia 2017 r. o godzinie 17:00 a wyniki Konkursu będą dostępne na stronie www.greenlan.pl. 
3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie, na numer kontaktowy podany w cesji w §2 ust. 1 w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. 
4. Laureat po otrzymanej informacji jest zobowiązany w terminie do 31.01.2017r. do kontaktu z Organizatorem w celu odebrania nagrody oraz złożenia danych niezbędnych do 

uregulowania zobowiązania podatkowego i złożenia deklaracji podatkowej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
5. Nagroda wydawana jest za pokwitowaniem odbioru przez Zwycięzcę. 
6. Nagroda przepada w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania Nagrody przez Zwycięzcę w terminie do 31.01.2017r. 
7. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). 
8. Zwycięzcy Nagrody nie przysługuje prawo zamiany wygranej Nagrody na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe oraz nie przysługuje prawo cesji Nagrody na osoby trzecie. 
9. Zwycięzca, którego dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, jest zobowiązany powiadomić o ww. zmianie Organizatora oraz podać nowe dane 

osobowe najpóźniej na jeden tydzień przed upływem terminu wydania Nagród. 

 
IV. Prawa autorskie i dane osobowe: 

1. W Konkursie mogą brać udział jedynie propozycje haseł będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych, 
2. Z chwilą zgłoszenia propozycji hasła do Konkursu uczestnik Konkursu wyraża zgodę na korzystanie z tego hasła przez Organizatora dla celów konkursowych oraz w działalności 

marketingowej Organizatora oraz GREENLAN FIBER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. 
3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych, tylko i wyłącznie dla celów niniejszego Konkursu, na co uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu. 
4. Z chwilą zgłoszenia hasła do Konkursu następuje przeniesienie przez uczestnika Konkursu na Organizatora oraz GREENLAN FIBER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa (KRS 0000632061), praw autorskich do korzystania i rozporządzania hasłem na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, w tym przede wszystkich do zamieszczania w materiałach i  akcjach promocyjnych, reklamowych tak pisanych jak i elektronicznych, w tym na www . 
Organizator oraz w/w  spółka są uprawnieni do korzystania z hasła w sposób anonimowy - bez konieczności każdorazowego podawania danych Konkursu i uczestnika. Na warunki te 
uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu. 

 
V. Postępowanie reklamacyjne. 

1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu należy składać na piśmie, na adres Organizatora, przez cały okres trwania Konkursu, ale nie później niż w terminie do 31 
stycznia 2017r. (w przypadku przesyłki pocztowej o terminie decyduje data stempla pocztowego, natomiast w przypadku osobistego dostarczenia decyduje data wpływu przesyłki). 

2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. 
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres (korespondencyjny lub e-mail) uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje 

będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. Reklamacje nie posiadające informacji umożliwiających 
Organizatorowi wystosowanie informacji zwrotnej nie będą rozpatrywane. 

4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. 
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora na wskazany adres korespondencyjny  lub e-mail, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 
6. Osoba, której zostanie udowodnione, iż nie posiada praw autorskich do nagrodzonego hasła, traci prawo do nagrody, a w przypadku zrealizowania nagrody zobowiązana jest do 

zwrotu jej wartości. Osoba taka zobowiązana jest ponadto do pokrycia wszelkich szkód powstałych po stronie Organizatora i innych podmiotów uczestniczących w organizacji 
Konkursu, powstałych w związku z brakiem takowych praw autorskich. 

 
VI. Postanowienia końcowe. 

1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.greenlan.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta, ul. Panoramy Ślężańskiej 3, 55-050 Sobótka przez cały okres trwania 
Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień uczestników 
Konkursu i organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie niniejszego Regulaminu Konkursu. 

3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez uczestnika Konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z 

uczestnictwem w Konkursie. 
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 


