
Regulamin konkursu Clicktrans.pl 

„#Zostańwdomu i pomóż” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest „IQSC Solutions” Michał Brzeziński z siedzibą w Gdyni (81-519) przy ul. 

Powstania Styczniowego 19, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej 

prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 586-221-66-05, REGON: 221205870. Niniejszy 

regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady przeprowadzenia konkursu 

„#Zostańwdomu i pomóż” w ramach programu „Konkurs Clicktrans.pl” (zwanego dalej 

„Konkursem”) oraz zasady przyznawania nagród (zwanych dalej „Nagrodami”) osobom 

wyróżnionym w Konkursie.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania 

przyczyn.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez odrębnego wynagrodzenia dla 

Uczestników Konkursu, na zasadzie licencji niewyłącznej, udzielonej na czas nieokreślony, 

treści złożonych w Konkursie przez Uczestników Konkursu w celu ich publikacji na stronie 

internetowej http://www.info.clicktrans.pl lub https://clicktrans.com/blog/, w mediach 

społecznościowych, na portalu You Tube lub w celu wykorzystania w ewentualnych 

materiałach promocyjnych dotyczących działalności Organizatora. Udzielenie licencji na 

warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie następuje z chwilą przekazania treści 

złożonych w Konkursie Organizatorowi. Wykorzystanie treści złożonych w Konkursie będzie 

obejmowało prawo Organizatora do wykorzystania zgłoszonych treści bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji, na co każdy z Uczestników 

Konkursu przystępując do Konkursu wyraża zgodę:  

a. Utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, m.in. drukiem lub podobną techniką, w tym 

fotokopiowanie i mikrokopiowanie; 

b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od 

formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz 

egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku, w tym na 

fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób; 

c. Korzystanie w całości lub w części oraz łączenie z innymi dziełami, opracowywanie, 

tłumaczenia; 

d. Wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub 

identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne 

oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie 

od standardu, systemu i formatu; nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub 

http://www.info.clicktrans.pl/
https://clicktrans.com/blog/


bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za 

pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego 

odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, oraz powielanie, rozpowszechnianie i 

odtwarzanie nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach 

masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu; 

e. Rozpowszechnianie, w tym publiczne udostępnianie, także w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w dowolnych 

kanałach komunikacji publicznej – elektronicznym, cyfrowym itp.; 

f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. 

4. Każdy z Uczestników Konkursu przesyłając zgłoszenie konkursowe oświadcza, iż:  

a. Zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego treść.  

b. Dostarczona Organizatorowi treść zgłoszenia konkursowego, tj. Praca Konkursowa jest 

przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze i nie narusza praw osób 

trzecich,  

c. Przysługują mu prawa autorskie do Pracy Konkursowej w takim zakresie, iż jest on 

uprawniony do zgłoszenia jej do udziału w Konkursie i przekazania Organizatorowi w ramach 

zgłoszenia do Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu.  

d. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem 

faktycznym i/lub prawnym, Uczestnik Konkursu, w przypadku ewentualnych roszczeń osób 

trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje 

wszystkie związane z tym koszty, w szczególności odszkodowania.  

e. Każdy z Uczestników Konkursu upoważnia Organizatora do dokonywania zmian 

w przesłanych przez niego treściach, w szczególności takich jak: dodawanie tytułów i 

podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, obróbki komputerowej, tworzenia opracowań 

oraz poprawek.  

f. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora, bez odrębnego 

wynagrodzenia, treści złożonych w Konkursie, na zasadach i w zakresie określonym w § 1 ust. 

5, 

g. Wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych Organizatorowi danych osobowych na 

potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), oraz wyraża zgodę na 

wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych dotyczących Konkursu. Powyższa 

zgoda obejmuje w szczególności podanie do publicznej wiadomości danych osobowych 

Uczestnika Konkursu.  

Uczestnik Konkursu zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 2 do Regulaminu, wraz ze zgłoszeniem do Konkursu. Jeśli Uczestnik Konkursu jest 

osobą niepełnoletnią, wraz z Załącznikiem nr 2 jest zobowiązany dostarczyć pisemną zgodę 

opiekuna prawnego na udział w konkursie. 

 



§ 2 

Zasady Konkursu 

 

1. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy obywatele Polski, którzy ukończyli 18 rok życia. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez IQSC Solutions oraz członkowie 

rodzin pracowników.  

3. Przystępując do Konkursu, każdy z Uczestników ma obowiązek nadesłać pracę 

przedstawiającą, jak kreatywnie spędzać czas w domu w czasie ograniczania kontaktów 

społecznych z powodu pandemii koronawirusa. Konkurs rozpoczyna się 2 kwietnia 2020 r. 

Informacje o Zadaniu Konkursowym zostaną udostępnione na stronie 

https://clicktrans.pl/info/konkurs-zostanwdomu-i-pomoz  

4. Rozwiązanie Zadania Konkursowego może być zrealizowane w języku polskim lub angielskim.  

 

§ 3 

Termin i procedura zgłoszeń 

 

1. Zgłoszenie do Konkursu wraz z rozwiązanym Zadaniem Konkursowym należy złożyć w formie: 

 materiałów w formacie graficznej (format jpg/png/pdf; maks. 6MB) 

 pisemnej (format doc/docx/pdf; maks. 1000 znaków).  

2. Kandydaci dokonują zgłoszeń Zadań Konkursowych samodzielnie.  

3. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym Załącznik 

nr 1 do Regulaminu Konkursu, który jest dostępny na stronie internetowej 

https://clicktrans.pl/info/konkurs-zostanwdomu-i-pomoz. 

4. Zgłoszenia w formie elektronicznej należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: 

konkurs@clicktrans.pl 

5. Termin składania zgłoszeń do Konkursu upływa 11 kwietnia 2020 r.  

6. Zadania Konkursowe nadesłane bez prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza 

zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 3, nie będą podlegały ocenie i zostaną usunięte.  

§ 4 

Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród 

https://clicktrans.pl/info/konkurs-zostanwdomu-i-pomoz
https://clicktrans.pl/info/konkurs-zostanwdomu-i-pomoz


1. Nagrody zostaną przyznane zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie.  

2. W celu wyłonienia laureatów Konkursu, Organizator powoła ekspertów, którzy dokonają 

oceny kreatywności odpowiedzi na pytanie konkursowe, nadesłanych przez Uczestników 

Konkursu.  

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 15 kwietnia 2020 r. 

4. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

https://clicktrans.pl/info/konkurs-zostanwdomu-i-pomoz. Na podstawie oceny Zadania 

Konkursowego dokonanej przez ekspertów, Organizator przyzna laureatowi nagrodę. 

Nagrodą jest:  

 I miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 500 PLN 

5. Kwotę podatku od nagrody pokrywa Organizator. 

6. Dodatkowo wskazana przez Laureata/kę organizacja pożytku publicznego zaangażowana w 

walkę z koronawirusem lub jego skutkami otrzyma darowiznę w wysokości 1500 PLN na 

kontynuowanie swoich działań. 

7. O przyznaniu nagród laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.  

8. W ocenie Zadań Konkursowych Komisja Konkursowa będzie kierować się poniższym 

kryterium: 

 Zgodność z technicznymi wymaganiami pracy 

 Kreatywność odpowiedzi na pytanie konkursowe 

 Poziom technicznego wykonania pracy 

 Wykorzystanie nowych technologii 

9. Decyzja ekspertów, co do oceny Zadań Konkursowych oraz przyznania nagród jest niezależna, 

ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłaniania laureata, jeśli żadna ze zgłoszonych prac 

nie spełni wymogów określonych w §4 ust. 8. 

 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia. 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika Konkursu. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU CLICKTRANS.PL 

„#Zostańwdomu i pomóż” 

 

Informacje o uczestniku konkursu 

 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania/ adres 

do korespondencji 

 

Telefon  

E-mail  

Wybrana organizacja 

pożytku publicznego 

(nazwa, KRS) 

 

 

 

………………………………………… ………………………………………………. 

(miejscowość, data) (podpis uczestnika konkursu) 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż akceptuję treść Regulaminu Konkursu „#Zostańwdomu i 

pomóż”, organizowanego przez „IQSC Solutions” Michał Brzeziński z siedzibą w Gdyni. Jednocześnie, 

wyrażam zgodę na udział w Konkursie zgodnie z treścią Regulaminu oraz na wykorzystanie przez 

Organizatora Konkursu zgłoszonych w Konkursie treści zgodnie z Regulaminem 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 

2014 r. poz. 1182), niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w niniejszym zgłoszeniu 

moich danych osobowych przez „IQSC Solutions” Michał Brzeziński z siedzibą w Gdyni dla celów 

związanych z realizacją Konkursu. 

Oświadczam także, że: 

a. Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść.  

b. Dostarczona Organizatorowi treść zgłoszenia konkursowego (w tym także wideo, grafika i 

zdjęcia), tj. Praca Konkursowa jest przejawem mojej oryginalnej twórczości o indywidualnym 

charakterze i nie narusza praw osób trzecich,  

c. Przysługują mi prawa autorskie do Pracy Konkursowej w takim zakresie, iż jestem 

uprawniony do zgłoszenia jej do udziału w Konkursie i przekazania Organizatorowi w ramach 

zgłoszenia do Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu.  

d. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej, okazały się niezgodne ze 

stanem faktycznym i/lub prawnym, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, 

ponoszę wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadczam, że ureguluję wszystkie 

związane z tym koszty, w szczególności odszkodowania.  

e. Upoważniam Organizatora do dokonywania zmian w przesłanych przeze mnie treściach, w 

szczególności takich jak: dodawanie tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, 

obróbki komputerowej, tworzenia opracowań oraz poprawek.  

f. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora, bez odrębnego wynagrodzenia, treści 

złożonych w Konkursie, na zasadach i w zakresie określonym w § 1 ust. 5 Regulaminu 

Konkursu, 

g. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych Organizatorowi danych osobowych na 

potrzeby przeprowadzenia Konkursu, jak również w celu rozliczenia podatku dochodowego 

od Nagrody, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku 

w materiałach promocyjnych dotyczących Konkursu. Powyższa zgoda obejmuje w 

szczególności podanie do publicznej wiadomości moich danych osobowych.  

 

Jednocześnie oświadczam, że posiadam informacje, iż zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych: 



 administratorem moich danych osobowych jest „IQSC Solutions” Michał Brzeziński z siedzibą 

w Gdyni  

 dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji Konkursu, 

 posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także możliwości 

dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie zgłoszenia. 

 podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

…………………………………………………….                                                 …………………………………………………………… 

(miejscowość, data)                                                                             (podpis uczestnika konkursu) 

 


