
REGULAMIN KONKURSU INFOSHARE 2019 

 

 § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Perspektywy Women in Tech - Infoshare 2019” i jest 

zwany dalej: "Konkursem". 

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, a informacje o nim zostaną 

umieszczone na stronach: www.facebook.pl/itforshe 

 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: a) 

osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. 

b) osoba biorąca udział w Konkursie musi odpowiedzieć na pytanie konkursowe: “Która scena jest 

dla Ciebie najbardziej interesująca i dlaczego?”  w komentarzu do wpisu na facebooku w czasie 

trwania konkursu to jest: 24.04.2019 - 3.05.2019 

 

§ 3 NAGRODY 

1.Nagrodą w Konkursie są: 3 bilety typu Conference Pass na konferencję Infoshare 2019 

organizowaną w Gdańsku w dniach 7-9 maja 2019r. 

 2. Główne nagrody otrzymają 2 osoby, których odpowiedzi będą najbardziej kreatywne i 

najciekawsze, osoby te wybierze jury w składzie 4 osób – dr Bianka Siwińska, Sandra Wiktorko 

Joanna Koper, Joanna Maraszek. 

 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję 

konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego 

Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez komentarz do wpisu 

ogłaszającego konkurs w ciągu 2 dni od zakończenia konkursu (tj. 5.05.2019). 

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien 

odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres j.maraszek@perspektywy.pl w terminie 1 (jednego) 

dnia od dnia publikacji powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. 

 8. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialni będą organizatorzy konkursu. 

 

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane w związku z wydaniem nagrody.  

2. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko oraz adres email 

3. Dane zostaną przekazane organizatorom konferencji Infoshare 2019 w celu wygenerowania 

biletu 

4. Po przekazaniu nagrody, dane zwycięzców zostaną usunięte 

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu 

opublikowania go na www.itforshe.pl 

http://www.kobietydokodu.pl/
http://www.itforshe.pl/

