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REGULAMIN KONKURSU „The End of CSI Story” 

§1  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs: 
„The End of CSI Story”, przeprowadzony w Internecie, na portalu Niebezpiecznik.pl 
(„Konkurs”). 

2. Konkurs organizowany jest przez firmę Vision Group Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, 02-640  Warszawa, przy ul. Woronicza 
31 lok. 254, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod 
numerem KRS 0000368032, NIP 7010103001, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 
120 000 PLN, całkowicie opłacony, zwaną dalej Organizatorem.  

3. Sponsorami nagród w Konkursie są firma F-Secure Sp. z o.o. (F-Secure) z siedzibą w 
Warszawie, Al. Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII 
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000251090, NIP 5252353663 oraz firma 
Niebezpiecznik.pl z siedzibą w Krakowie (30-150 Kraków) przy ulicy Armii Krajowej 12/64, 
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta 
Krakowa pod numerem 1830/2010, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 
6572527467, numer statystyczny REGON 121171162, zwanymi dalej Sponsorami.  

4. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora będą wykorzystywane tylko i 
wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.  

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w 
Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

§2  
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Uczestnicy konkursu 

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, a osoby małoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą 
swoich przedstawicieli ustawowych („Uczestnik”). 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu i przystąpienie do akcji 
konkursowej dostępnej na stronie internetowej www.niebezpiecznik.pl. 

3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się  
z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.  

4. Uczestnikami nie mogą być pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów 
cywilnoprawnych współpracownicy Organizatora i Sponsorów, pracownicy oraz zatrudnieni 
na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy firm współpracujących z 
Organizatorem i Sponsorami przy opracowaniu lub organizacji Konkursu oraz inne podmioty, 
którym powierzono prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu, a także 
członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, rodzice, 
rodzeństwo, dzieci). 

§3  

Terminy i zasady konkursu 

1. Konkurs trwa od dnia  23.09.2016 od godziny 12:00, do dnia 07.10.2016 do godziny 12:00.  

2. Zadanie konkursowe polega na zredagowaniu alternatywnego zakończenia ostatniego 
opowiadania (w formie pisemnej) z cyklu CSI-STORIES, publikowanego na portalu 
www.niebezpiecznik.pl oraz na stronie internetowej www.csi-stories.pl i przesłanie go na 
adres e-mail: konkurs@csi-stories.pl. Maksymalna długość przesłanego tekstu może wynosić 
7 000 znaków ze spacjami.  

3. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika jest:  

a. Wyrażenie zgody, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu. 

b. Przesłanie zgłoszenia na adres konkurs@csi-stories.pl do dnia 07.10.2016  
do godziny 12:00. 
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c. W przypadku osób niepełnoletnich przesłanie wraz z opowiadaniem kopii (w pliku 
JPG, PNG, PDF) podpisanego oświadczenia opiekuna ustawowego stanowiącego 
załącznik nr 1 do regulaminu. 

4. Każdy Uczestnik w swoim zgłoszeniu zobowiązany jest do podania swoich danych 
teleadresowych (imię, nazwisko, adres e-mail).  

5. Wyrażając zgodę na wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik zgadza się na publikację 
swojego imienia i nazwiska lub wybranego pseudonimu na stronie Niebezpiecznik.pl oraz w 
zakresie, o którym mowa poniżej w niniejszym Regulaminie.  

6. W razie wątpliwości odnośnie tożsamości Uczestnika, jego zgłoszenie może być anulowane 
przez Organizatora. Procedura weryfikacji tożsamości Uczestnika w przypadku powzięcia 

uzasadnionych wątpliwości, może obejmować między innymi prośbę o przesłanie 5 

sekundowego video nagrania dowodu. Dowód może mieć zakryte informacje takie jak 

numer i seria, pesel, ale musi mieć widocze imię i nazwisko;  

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do usunięcia swojego zgłoszenia z Konkursu w dowolnym 
momencie trwania Konkursu, poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty e-mail 
na adres: konkurs@csi-stories.pl  

8. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: 

a. Spójna całość, pasująca charakterem do całości cyklu; 

b. Realizm opisywanej historii;  

c. Elementy humorystyczne. 

9. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać wyłącznie jedno zgłoszenie.  

10. Zwycięzcy wybierani są przez Jury, w którego skład wchodzą przedstawiciele redakcji 
Niebezpiecznik.pl, firmy F-Secure oraz Vision Group.  

11. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie www.niebezpiecznik.pl oraz www.csi-
stories.pl.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania tych z nadesłanych opowiadań, które 
naruszają prawo, dobra osób trzecich, bądź zasady współżycia społecznego.  
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13. Autorzy prac, które zwyciężą w Konkursie wyrażają zgodę na ich niedpłatne 
wykorzystywanie przez Organizatora w zakresie: publikacji opowiadań w formie on-line i 
drukowanej.  

§4  
Zwycięzcy i nagrody 

1. W konkursie zostaną nagrodzone łącznie 3 osoby, które otrzymają  odpowiednio zestawy:  
a) Miejsce I – roczna licencja na oprogramowanie Safe F-Secure, subskrypcja F-Secure 

Freedome na smartfony, plecak F-Secure z kieszenią na laptop, gadżety F-Secure, 
koszulka CSI-Stories, gadżety ufundowane przez Niebezpiecznik.pl; 

b) Miejsce II – roczna licencja na oprogramowanie Safe F-Secure, plecak F-Secure z 
kieszenią na laptop, gadżety F-Secure, koszulka CSI-Stories, gadżety ufundowane 
przez Niebezpiecznik.pl; 

c) Miejsce III - koszulka CSI-Stories, gadżety F-Secure, gadżety ufundowane przez 
Niebezpiecznik.pl;  

2. Nagrody zostaną przesłane na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty 
zakończenia Konkursu.  

3. Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom na koszt Organizatora. Zwycięzcy zostaną wybrani 
przez Jury w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. 

4. Informacja o wygranym Konkursie oraz o warunkach odbioru Nagrody zostanie wysłana do 
zwycięzców na adres e-mail.  

5. Uczestnik musi potwierdzić przyjęcie Nagrody w terminie 7 dni od otrzymania e-maila 
informującego o wygranej. W razie niepotwierdzenia przez Uczestnika przyjęcia nagrody, lub 
nie zastosowania się do innych postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo przyznać 
Nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu. 

6. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania 
nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada.  

7. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłki  
z Nagrodą, przesyłanej przez Pocztę Polską. 
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8. Nagrody otrzymane przez Uczestników Konkursu stanowią dochód związany  
z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z 
późn. zm.). 

§6  

Dane Osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator. 
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie 

nagrody w konkursie.  

3. Uczestnicy, a w przypadku Uczestników małoletnich ich przedstawiciele ustawowi, podają 
dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania lub usuwania z 
zastrzeżeniem, że brak danych Uczestnika uniemożliwia wydanie Nagród.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych (j.t.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  

5. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konkursu. 

§7 

Wykluczenie z Konkursu 

1. Uczestnik zobowiązuje się do nienaruszania nazw handlowych, znaków towarowych i innych 
praw własności intelektualnej przysługujących Organizatorowi, polskim i zagranicznym 
podmiotom związanym z Organizatorem i Sponsorami Konkursu.   

2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub innych postanowień 
regulaminów portalu Niebezpiecznik.pl, jak również w przypadku naruszenia praw osób 
trzecich lub prawa powszechnie obowiązującego, Organizator zastrzega sobie prawo do 
wykluczenia Uczestnika z Konkursu. Decyzja Organizatora jest ostateczna.  

3. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik narusza bądź może naruszyć prawa osób 
trzecich Organizator ma prawo żądać udowodnienia, że zamieszczone Zgłoszenie nie narusza 
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praw osób trzecich. W przypadku późniejszego wykrycia niezgodności Zgłoszenia z 
Regulaminem Konkursu, obowiązującymi przepisami prawa, ogólnie przyjętymi normami 
społecznymi/obyczajowymi lub zasadami współżycia społecznego, Organizator zastrzega 
sobie prawo do wyeliminowania z Konkursu zgłoszenia konkursowego uprzednio do niego 
dopuszczonego.  

4. Uczestnik, który naruszył prawa osób trzecich lub prawo powszechnie obowiązujące będzie 
zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości. W przypadku skierowania wobec 
Organizatora lub Sponsora roszczeń przez osobę trzecią z tytułu naruszenia jakichkolwiek jej 
praw w związku ze zgłoszonym do Konkursu Zgłoszeniem Konkursowym, w szczególności z 
tytułu:  

a) naruszenia przysługujących jej autorskich praw osobistych lub majątkowych do 
Zgłoszenia nadesłanego w Zgłoszeniu Konkursowym jako całości jak również do 
poszczególnych jego elementów,  

b) naruszenia przysługujących jej innych praw do Zgłoszenia, w tym praw pokrewnych i 
praw do dzieł zależnych wykorzystanych w Zgłoszeniu,  

organizator poinformuje Uczestnika o tym fakcie, a Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie 
podjąć wszelkie możliwe działania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz wstąpić do 
sprawy sądowej w miejsce Organizatora lub Sponsora lub przystąpić do sprawy sądowej po 
stronie Organizatora lub Sponsora w charakterze interwenienta ubocznego, a także na 
pierwsze żądanie Organizatora lub Sponsora zwrócić wszelkie poniesione przez Organizatora 
lub Sponsora koszty związane z naruszeniem praw osoby trzeciej, w szczególności koszty 
obsługi prawnej, koszty poniesione w związku z korzystaniem z zastępstwa procesowego, 
koszty postępowań sądowych oraz koszty związane z zasądzonymi roszczeniami 
wynikającymi z naruszenia praw osoby trzeciej. 

5. Organizator drogą mailową lub w jakikolwiek inny, wybrany przez siebie sposób 
niezwłocznie poinformuje Uczestnika o skierowaniu przez osoby trzecie przeciwko 
Organizatorowi lub Sponsorowi roszczeń wynikających z naruszenia ich praw.  

§8  

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.niebezpiecznik.pl oraz w siedzibie 
Organizatora.   
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2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. 
3. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym na 

adres korespondencyjny Organizatora, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia 
stanowiącego podstawę reklamacji. O terminie wniesienia reklamacji decyduje data nadania 
przesyłki  - data stempla pocztowego.  

4. Organizator w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy ją i pisemnie poinformuje 
zgłaszającego o zajętym stanowisku, wysyłając list polecony, na wskazany przez Uczestnika 
adres, przed upływem ww. terminu. 

5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego 
Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.  

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia na które nie miał wpływu, lub które 
powstały bez jego winy, w szczególności za: udział w Konkursie przez osoby nieuprawnione, 
problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których 
Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym 
nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami 
losowymi o charakterze siły wyższej, udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami  
niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane, z niedoręczeniem zgłoszenia 
konkursowego, lub niezależnych od Organizatora, nie doręczeniem nagrody spowodowane nie 
przesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika Konkursu błędnych danych osobowych 
niezbędnych do doręczenia nagrody. 
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