Regulamin konkursu ”Nowa nazwa konta dla młodych”
(zwany dalej: Regulaminem)

§ 1 Wstęp
1. Konkurs pod nazwą „ Nowa nazwa konta dla młodych” (dalej zwany: Konkursem),

organizowany jest przez Apella S.A. w Gdyni, ul. Legionów 126-128, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII
Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000391928, NIP 586-22-72-058, wysokość kapitału
zakładowego: 23.986.600zł (wpłacony w całości), zwaną dalej Organizatorem.
2. Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna, która wyśle wiadomość mailową na adres
konkurs@apella.com.pl w sposób określony w Regulaminie.
3. Konkurs będzie trwał od dnia 17.09.2012 r. Zakończenie Konkursu przewidziane jest na
dzień 23.09.2012 o godzinie 16:00.
4. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych lub osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych (które
posiadają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w Konkursie)
zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem pracowników
Organizatora, pracowników grupy Kas Stefczyka (Kasa Stefczyka, Kasa Wspólnota, Kasa
Wybrzeże, Kasa Polska, Kasa Zachodnia, Kasa Unii Lubelskiej, Kasa Jowisz),
Towarzystwa Zarządzającego SKOK Sp. z o.o. S.K.A. oraz członków ich najbliższej
rodziny (małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwa), a także osób bezpośrednio
uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu Konkursu.
5. Konkurs jest organizowany i odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Udział w Konkursie jest dobrowolny, Uczestnik Konkursu wyraża dobrowolnie zgodę na
udostępnienie danych osobowych związanych z udziałem w Konkursie. Administratorem
danych osobowych jest Organizator.

§ 2 Zasady przeprowadzenia Konkursu
1. Na stronie internetowej www.kasastefczyka.pl, w chwili rozpoczęcia Konkursu,
umieszczona zostanie aktualność zawierająca informację o Konkursie.
2. W celu przystąpienia i wzięcia udziału w Konkursie każdy z Uczestników zobowiązany
jest do wysłania wiadomości mailowej na adres konkurs@apella.com.pl zgodnie z ust. 3
niniejszego paragrafu.
3. Zadaniem Uczestnika jest stworzenie propozycji nazwy konta dla młodych w Kasie
Stefczyka (dalej: propozycja). Uczestnik uprawniony jest do stworzenia maksymalnie 3
(trzech) propozycji, które zamieszcza w wiadomości mailowej i przesyła na adres podany
przez Organizatora w ust. 2 niniejszego paragrafu do dnia 23.09.2012 r do godziny 16.00.

4. Przesłanie przez Uczestnika propozycji na adres mailowy, o którym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu jest równoznaczne z udziałem w Konkursie. Udział Uczestnika w
Konkursie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego
treść.
5. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa w szczególności prawa autorskie do
materiałów, które użył do stworzenia przesłanej propozycji oraz do samej propozycji.
6. Spośród zgłoszonych przez Uczestników propozycji Komisja konkursowa w składzie:




Krzysztof Lewandowski
Małgorzata Polańska
Aleksandra Wróblewska

wybierze jedną propozycję, która zostanie nagrodzona. Komisja konkursowa będzie
obradować w dniu 25.09.2012 r. W przypadku gdy Komisja konkursowa postanowi nagrodzić
propozycję o identycznej treści przesłanej przez kilku Uczestników nagroda zostaje
przyznana Uczestnikowi, który jako pierwszy przesłał taką propozycję w sposób określony w
niniejszym Regulaminie. Wyniki Konkursu zamieszczone zostaną w dniu 27.09.2012 r. na
stronie www.kasastefczyka.pl w zakładce aktualności, ponadto w tym samym dniu
Organizator poinformuje Uczestnika, którego propozycja została nagrodzona o przyznanej
Uczestnikowi nagrodzie (powyższa informacja o przyznaniu nagrody zostanie przesłana
drogą elektroniczną na adres e-mail nagrodzonego Uczestnika z jakiego Uczestnik przesłał
nagrodzoną propozycję) .
7. W przypadku przyznania nagrody w terminie 5 dni od otrzymania informacji, o której
mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Uczestnik zobowiązany jest do podania swoich
danych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dokładną datę urodzenia oraz
numeru telefonu (dane wskazane w niniejszym zdaniu nagrodzony Uczestnik przesyła na
adres e-mail, z którego otrzymał informację, o której mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu). Warunkiem otrzymania nagrody jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na
wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora następujących danych osobowych tj.
imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, oraz dokładnej daty urodzenia Uczestnika w celu
wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz przeniesienie na Organizatora
autorskich praw majątkowych do propozycji na podstawie umowy o przeniesienie
autorskich praw majątkowych, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu (zwana w niniejszym Regulaminie: umowa), Uczestnik wyraża zgodę
poprzez wzięcie udziału w Konkursie na wykorzystanie i przetwarzanie danych, o których
mowa w niniejszym ustępie. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych
osobowych oraz ich poprawienia lub żądania ich usunięcia. Podanie danych Uczestnika, o
których mowa powyżej takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dokładnej daty
urodzenia Uczestnika jest niezbędne do dostarczenia nagrody Uczestnikowi.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość korzystania z propozycji, która zostanie
nagrodzona w dowolny sposób zarówno w działalności komercyjnej, jak i
niekomercyjnej, na zasadach i w zakresie określonych w umowie.
9. Podpisaną przez siebie umowę Uczestnik przesyła na adres siedziby Organizatora.

10. Organizator pokrywa koszt dostarczenia nagrody do Uczestnika.
11. Nagroda będzie wysłana przez Organizatora w terminie dwóch tygodni od dnia
otrzymania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i dokładanej daty urodzenia
Uczestnika oraz dostarczenia Organizatorowi wypełnionej wszystkimi wskazanymi tam
danymi Uczestnika i podpisanej przez Uczestnika, któremu przyznano nagrodę umowy.
Jednakże w przypadku przyznania nagrody Uczestnikowi mającemu ograniczoną
zdolność do czynności prawnych nagroda zostanie wysłana w terminie dwóch tygodni od
dnia otrzymania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i dokładanej daty urodzenia
takiego Uczestnika oraz dostarczenia Organizatorowi wypełnionej wszystkimi danymi
Uczestnika i podpisanej przez Uczestnika, któremu przyznano nagrodę, umowy
zawierającej dodatkowo zgodę rodziców lub opiekunów prawnych takiego Uczestnika na
zawarcie umowy.
12. Uważa się za świadomą rezygnację Uczestnika z otrzymania nagrody w przypadku
zaistnienia którejkolwiek z wymienionych poniżej okoliczności tj. gdy Uczestnik
Konkursu, któremu przyznano nagrodę:
a) nie wskazał danych niezbędnych do dostarczenia mu nagrody, o których mowa w § 2 ust.7
zd. ostatnie Regulaminu w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w
ust. 6 niniejszego paragrafu, lub
b) gdy Uczestnik został wykluczony z Konkursu w związku z okolicznościami określonymi w
niniejszym Regulaminie, w szczególności w związku z zaistnieniem okoliczności, o której
mowa w § 4 ust. 1 zd. drugie lub w § 4 ust. 2 Regulaminu, lub
c) gdy Uczestnik, któremu przyznano nagrodę nie doręczy Organizatorowi wypełnionej i
podpisanej przez siebie umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Uczestnikowi umowy,
§ 3 Nagrody
1. Organizator Konkursu jako nagrodę w Konkursie przewidział tablet SAMSUNG Galaxy
Tab WiFi 16 GB P6210 Do powyższej nagrody dodawana jest nagroda pieniężną w
wysokości 11,11% wartości nagrody, która zostanie potrącona przez Organizatora na poczet
zryczałtowanego podatku od nagród i wygranych.
2. Organizator odprowadzi należny zryczałtowany podatek na poczet wygranych.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych biorąca udział w Konkursie
może otrzymać nagrodę wyłącznie po dostarczeniu w formie pisemnej na adres siedziby
Organizatora zgody rodziców lub opiekunów prawnych, o której mowa w § 1 ust. 4
Regulaminu dostarczonej Organizatorowi najpóźniej w terminie 5 dni od dnia
poinformowania Uczestnika o przyznaniu nagrody. W przypadku niedostarczenia zgody,
o której mowa powyżej w terminie określonym w zdaniu poprzednim Organizator
zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o natychmiastowym wykluczeniu z Konkursu
tego Uczestnika.
2. W przypadku ustalenia, że Uczestnikiem Konkursu jest pracownik Organizatora,
pracownik Towarzystwa Zarządzającego SKOK Sp. z o.o. S.K.A., pracownik grupy Kas

Stefczyka (Kasa Stefczyka, Kasa Wspólnota, Kasa Wybrzeże, Kasa Polska, Kasa
Zachodnia, Kasa Unii Lubelskiej, Kasa Jowisz) lub członek ich najbliższej rodziny, a
także osoba bezpośrednio uczestnicząca w organizowaniu i przygotowaniu Konkursu
Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu tego
Uczestnika.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.09.2012 r. i dostępny jest na stronie
www.kasastefczyka.pl w zakładce aktualności.
4. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą
losową, której wynik zależy w szczególności od przypadku, ani zakładem wzajemnym
w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009
Nr 201 poz. 1540).

Gdynia, dnia 17 września 2012 roku.

Umowa
zawarta w dniu …………….. w …………….. pomiędzy:
Apella S.A. z siedzibą w Gdyni (81-472), ul. Legionów 126-128, zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000391928, o kapitale zakładowym 23.986.600 zł ( wpłaconym w całości),
NIP: 586-22-72-058,
reprezentowaną przez:
……………………………………………….
zwaną dalej Organizatorem
a
…………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
synem/córką ………………………………………, ur. …………………………….. w
……………………………………….,
PESEL ………………………………, NIP
………………………..,
zam.
ul.
……………………………………….
w
……………………………………, Urząd Skarbowy w ………………….., nr rachunku
…………………………………………. zwanym dalej Uczestnikiem,
łącznie zwane dalej Stronami,
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeniesienie przez Uczestnika na Organizatora
majątkowych praw autorskich do propozycji hasła dotyczącego nowej nazwy konta
dla młodych stworzonej przez Uczestnika w ramach konkursu „Nowa nazwa konta dla
młodych” odbywającego się na stronie internetowej www.kasastefczyka.pl w dniach
od 17.09.2012 r. do 23.09.2012 r. i przesłanego w ramach tego konkursu na adres
fb@apella.com.pl (dalej: propozycja), którego Apella S.A. jest organizatorem.
2.

Uczestnik oświadcza, że propozycja przekazana Organizatorowi będzie wynikiem
wyłącznie jego oryginalnej twórczości, nie będzie obciążona prawami osób trzecich jak
również nie będzie naruszała praw osób trzecich w szczególności praw autorskich osób
trzecich, praw do znaków towarowych lub dóbr osobistych osób trzecich.

§2
1.

Z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do propozycji na polach eksploatacji
określonych w § 3 ust. 1 niniejszej umowy Uczestnikowi przysługuje jednorazowe
zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) brutto.

2.

Wynagrodzenie określone w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje również
wynagrodzenie za udzielenie przez Uczestnika wyłącznego prawa do zezwalania na
wykonywanie autorskich praw zależnych.

3.

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od dostarczenia umowy Organizatorowi
podpisanej przez Uczestnika i wypełnionej wszystkimi danymi Uczestnika wskazanymi
we wstępie niniejszej umowy (Uczestnik powinien wypełnić wszystkie miejsca
wykropkowane dotyczące danych Uczestnika). Wynagrodzenie płatne będzie na
rachunek bankowy Uczestnika w .................... nr rachunku bankowego
........................................................................................................, na podstawie rachunku
wystawionego przez Uczestnika. Z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Organizator
potrąci zaliczkę na podatek dochodowy Uczestnika zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

4.

W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 8 niniejszej umowy okaże
się niezgodne ze stanem faktycznym Uczestnik zobowiązuje się zapłacić Organizatorowi
karę umowną w wysokości stanowiącej 3-krotność kwoty wynagrodzenia, o którym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5.

Zapłata kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania w
wysokości przenoszącej zastrzeżoną karę umowną.

6.

W przypadku gdy oświadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy okaże się
niezgodne ze stanem faktycznym Uczestnik zobowiązuje się zapłacić Organizatorowi
karę umowną w wysokości stanowiącej 3-krotność kwoty wynagrodzenia, o którym
mowa w ust.1 niniejszego paragrafu za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary
umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania w wysokości
przenoszącej zastrzeżoną karę umowną.
§3

1.

Z chwilą podpisania niniejszej umowy Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie
prawa majątkowe do propozycji na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili
podpisania Umowy, a w szczególności:
a) wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy propozycji, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;
b) wykorzystywanie i rozpowszechnianie we wszelkich projektach internetowych, na
stronach internetowych np. w formie bannerów;
c) dokonywanie obrotu oryginałem oraz egzemplarzami, na których propozycję ustalono,
w tym poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, darowiznę, itd.;
d) rozpowszechnianie poprzez publiczne wyświetlanie, wykonanie, wystawianie,
odtwarzanie, nadawanie, remitowanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

e) opracowywanie propozycji, oraz rozporządzanie i korzystanie z opracowania
propozycji, modyfikacja projektu;
f) wykorzystywanie we wszelkich formach komunikacji mobilnej;
g) publikowanie we wszelkich tytułach prasowych oraz materiałach nie będących
tytułami prasowymi wydawanych przez Organizatora lub wydawanych przez podmioty
współpracujące z Organizatorem, zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej.
h) wykonywanie (rozporządzenie i korzystnie) praw zależnych.
2.

Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na wykonywanie w jego imieniu prawa do
integralności i prawa do nadzoru autorskiego. Uczestnik wyraża zgodę na nieoznaczanie
jego autorskiego wykonania podczas wykorzystania propozycji.

3.

Uczestnik udziela Organizatorowi wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie
autorskich praw zależnych.

4.

Uczestnik zobowiązuje się, że nie cofnie udzielonego prawa do zezwalania na
wykonywanie autorskich praw zależnych nawet w przypadku gdy w ciągu pięciu lat od
jego udzielenia opracowanie nie zostało rozpowszechnione.

5.

Przeniesienie praw, o których mowa w ust.1 oraz udzielenie wyłącznego prawa do
zezwalania na wykonywanie praw zależnych, o którym mowa w ust.3 powyżej nie jest
ograniczone czasowo, ani terytorialnie, a prawa te mogą być przenoszone przez
Organizatora na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.

6.

O pierwszym udostępnieniu propozycji publiczności oraz o kolejności
rozpowszechniania na poszczególnych polach eksploatacji decyduje Organizator.
Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu prawa do
decydowania o pierwszym udostępnieniu propozycji publiczności.

7.

Uczestnik zobowiązuje się, że wobec Organizatora, jego licencjobiorców jak również
wobec podmiotów, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do propozycji nie
będą wykonywane prawa osobiste do propozycji.

8.

Uczestnik upoważnia Organizatora do dystrybucji i eksploatacji propozycji, w każdej
formie i z użyciem wszelkich środków przekazu bez konieczności zapłaty Uczestnikowi
dodatkowego wynagrodzenia. Uczestnik oświadcza, że nie zawierał żadnych umów z
organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w zakresie ograniczającym
lub uniemożliwiającym zawarcie niniejszej Umowy. Uczestnik zrzeka się pośrednictwa
organizacji zbiorowego zarządzania w pobieraniu wynagrodzenia przysługującego w
związku z korzystaniem z propozycji autorom i wykonawcom.

9.

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia praw
autorskich w związku z korzystaniem przez Organizatora lub jego Klienta z propozycji w
zakresie określonym niniejszą umową, Uczestnik zobowiązuje się do podjęcia na swój
koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę
Organizatora lub jego Klienta przed takimi roszczeniami, w szczególności zobowiązuje
się wstąpić w miejsce Organizatora lub jego Klienta lub w przypadku braku takiej
możliwości przystąpić po stronie Organizatora lub jego Klienta do wszelkich postępowań
toczących się przeciwko Organizatorowi lub jego Klientowi, a także zobowiązuje się
zrekompensować Organizatorowi lub jego Klientowi wszelkie koszty, jakie Organizator
lub jego Klient może ponieść lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w
związku z powyższym roszczeniem lub pozwem sądowym z zakresu naruszenia prawa

autorskiego jakie ta osoba zgłosi w związku z tym, że Organizator lub jego Klient
korzysta z propozycji w zakresie określonym niniejszą umową, pod warunkiem, że:
- roszczenia zgłoszone wobec Organizatora lub jego Klienta związane są z korzystaniem
z propozycji zgodnie z umową,
- Organizator w każdym przypadku, niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od
dnia uzyskania informacji o powyższych roszczeniach powiadomi Uczestnika o tych
roszczeniach osób trzecich (powiadomienie nastąpi na adres zamieszkania Uczestnika
wskazany w niniejszej umowie).
§4
1. Zmiany umowy, jej rozwiązanie oraz odstąpienie od umowy wymagają dla swej ważności
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą mieć zastosowanie przepisy
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy kodeksu cywilnego.
3. Niniejsza umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron.

Organizator

Uczestnik

