
REGULAMIN KONKURSU: 

 „Wakacje Marzeń” 

§ 1Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Wakacje 
marzeń”, zwanym dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest firma Comarch z siedzibą w Krakowie 31-864 przy Al. Jana Pawła II 39 a, 
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - 
Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000057567. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.051.637,00 zł. Kapitał zakładowy został 
wpłacony w całości. NIP: 677 - 00 - 65 – 406. 

3. Konkurs trwa od 19 lipca 2010 r. do 17 września 2010. 
4. Udział w Konkursie jest możliwy za pośrednictwem strony internetowej: 

http://www.wakacjemarzen.comarch.pl 
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz.U. z 2009r. nr.201 poz.1540). 
 

§ 2 Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie przedsiębiorcy tj. pełnoletnie osoby fizyczne, jednostki 
organizacyjne o których mowa w art.33

1
§1 kodeksu cywilnego lub osoby prawne prowadzące 

działalność gospodarczą lub zawodową. 
2. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być: 

a. pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny, 
b. Klienci, którzy złożyli zamówienie na oprogramowania Comarch OPT!MA przed dniem 19.07.2010 

r. lub po dniu 17 września 2010 r. 
3. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest przedsiębiorca składający zamówienie na oprogramowanie 

Comarch OPT!MA u Partnera Comarch. 
4. Partnerem Comarch jest przedsiębiorca, którego wiąże z Organizatorem umowę partnerska. 
5. Partner Comarch i Klient uczestniczą wspólnie w Konkursie, przy czym Partner Comarch staje się 

Uczestnikiem Konkursu w momencie przystąpienia do Konkursu przez Klienta o ile został wskazany 
przez Klienta zgodnie z pkt 6. 

6. Warunki przystąpienia do Konkursu przez Klienta: 
a. złożenie w okresie trwania konkursu zamówienia na oprogramowania Comarch OPT!MA, 
b. wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym Klient wskazuje Partnera Comarch,  

u którego złożył zamówienie na oprogramowanie Comarch OPT!MA, 
c. udzielenie odpowiedzi na 5 pytań testowych,  
d. przygotowanie pisemnie krótkiej wypowiedzi na temat „Z Comarch OPTIMA moja firma …” (dalej 

zwanej „pracą konkursową”). 
7. Przystąpienie do Konkursu jest skuteczne, jeżeli wszystkie warunki wymienione  w ust. 3 zostaną 

wypełnione do dnia 17 września 2010. 
8. Partner Comarch może uczestniczyć w Konkursie kilkakrotnie poprzez wskazanie przez kilku 

Klientów.  
 

§ 3 Zasady Konkursu 

 
1. Prace konkursowe powinny być nadsyłane w formie elektronicznej za pośrednictwem strony 

internetowej http://www.wakacjemarzen.comarch.pl.  
2. Wyboru zwycięzców Konkursu dokonuje trzyosobowa Komisja wybrana przez Organizatora. 
3. Przy wyborze zwycięzców Komisja będzie się kierować poprawnością odpowiedzi na pytania testowe 

oraz oceną oryginalności, pomysłowości i kreatywności prac konkursowych. 
4. Komisja w rozstrzygnięciu Konkursu wskaże: dwie zwycięskie pary - Klienta i wskazanego przez niego 

Partnera Comarch oraz określi, która ze zwycięskich par Uczestników zajęła pierwsze miejsce, a która 
drugie miejsce w Konkursie. 



5. Komisja rozstrzygnie Konkurs w dniu 21 września 2010 r. podając rozstrzygnięcie Konkursu oraz dane 
zwycięzców Konkursu w formie ogłoszenia na stronie internetowej 
http://www.wakacjemarzen.comarch.pl. 

 
§ 4 Nagrody 

1. Nagrodą w Konkursie są cztery vouchery, dwa o wartości 7000 zł brutto za pierwsze miejsce 
 i  dwa o wartości 6000 zł brutto z drugie miejsce. 

2. Vauchery upoważniają zwycięzców Konkursu do żądania od Organizatora sfinansowania dowolnej 
wycieczki lub wczasów do wartości vouchera i na warunkach określonych poniżej: 

a. zwycięzca będzie uprawniony do wskazania do dnia 30.04.2011 r. dowolnej wycieczki lub 
wczasów, które mają być sfinansowane przez Organizatora w ramach nagrody za wygranie 
Konkursu.  

b. uprawnienie do żądania sfinansowania wycieczki lub wczasów przysługuje wyłącznie 
zwycięzcy Konkursu i nie może być przeniesione na osobę trzecią bez zgody Organizatora, 

c. wycieczka lub wczasy mogą być organizowane przez dowolne biuro podróży w Polsce, 
d. możliwe jest wskazanie wycieczki lub wczasów dla więcej niż jednej osoby, 
e. różnica między wartością vauchera a rzeczywistą ceną wycieczki lub wczasów nie będzie 

wypłacana zwycięzcy Konkursu, 
f. zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do żądania zamiany vauchera na wypłatę kwoty 

pieniężnej,  
g. w terminie 14 dni od dnia wskazania przez zwycięzcę Konkursu konta i danych adresowych 

biura podróży oraz wybranej wycieczki lub wczasów, Organizator wpłaci w formie przelewu 
cenę wycieczki lub wczasów albo kwotę odpowiadającą wartości vauchera, jeżeli cena 
wycieczki lub wczasów będzie wyższa, na konto biura podróży wskazanego przez zwycięzcę 
Konkursu, 

h. wskazanie przez zwycięzcę Konkursu wycieczki lub wczasów oraz biura podróży i jego konta 
musi być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Vauchery sa ważne do dnia 30.04.2011 r.  
 
 
 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu warunków 
Regulaminu i wyrażenie zgody na publiczne ujawnienie w dowolnej formie jego imienia i nazwiska lub 
nazwy w przypadku wygrania przez niego Konkursu. 

2. Organizator nabywa nieodpłatnie prawa autorskie do pracy konkursowej Uczestnika Konkursu z dniem 
jej otrzymania na następujących polach eksploatacji : 
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym. 

4. Uczestnik przesyłając pracę konkursową wyraża zgodę na tworzenia przez Organizatora jej opracowań 
i ich rozpowszechnianie.  

5. Uczestnicy zobowiązują się do nie zgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora z tytułu 
wykorzystania przez niego nadesłanych prac konkursowych. 

6. Zwycięzcy Konkursu będą ponadto zobowiązani do opracowania zgodnie z wytycznymi Organizatora 
reportażu z wygranej wycieczki lub wczasów oraz do udostępnienia 3 zdjęć z tego wyjazdu, a 
wykorzystanie vouchera przez zwycięzcę Konkursu będzie oznaczało jego zgodę na nieodpłatne 
przeniesienie na Organizatora autorskich praw do tego reportażu i zdjęć w polach eksploatacji 
wymienionych wyżej w ust. 2 pkt a-c oraz zgodę na tworzenie opracowań tego reportażu i ich 
rozpowszechnianie. 



7. Uczestnicy będą ponosić wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu roszczeń związanych 
w autorstwem i korzystaniem przez Organizatora z pracy konkursowej oraz reportażu i zdjęć, o których 
mowa w ust.6. W szczególności zobowiązują się zwrócić Organizatorowi wszelki koszty i inne 
należności związane z podniesieniem roszczeń przez osobę trzecią oraz do przystąpienia po stronie 
pozwanej w razie wytoczenia procesu przeciwko Organizatorowi.  

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą jego przeprowadzenia, a ich 
wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. 

9. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do: 
a. ustalenia czynności konkursowych 
b. ustalenia treści formularza konkursowego, wyłonienia zwycięzców nagród w oparciu o zasady 

określone w niniejszym Regulaminie. 
10. Uczestnikowi konkursu nie przysługuje prawo kwestionowania rozstrzygnięcia Konkursu ani innych 

decyzji Organizatora. 


