REGULAMIN KONKURSU
„Letnie espresso z WatchGuard”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin konkursu zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki
uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Letnie espresso z WatchGuard”, zwanego dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Veracomp – Exclusive Networks Poland SA z siedzibą w Krakowie,
przy ul. Zawiłej 61, zwana dalej Organizatorem lub Veracomp – Exclusive Networks.
3. Konkurs będzie organizowany w dniach 12-16 lipca 2021, podczas spotkań „Letnie espresso z
WatchGuard”.
4. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 2 Uczestnicy i nagrody w Konkursie
1. Konkurs skierowany jest do osób, uczestniczących w cyklicznych spotkaniach Letnie espresso z
WatchGuard”, zwanych dalej Uczestnikami lub osobno Uczestnikiem.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
3. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może zostać pełnoletnia osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, która weźmie udział w jednym ze spotkań w ramach „Letniego espresso z WatchGuard”.
4. Z Konkursu wyłączeni są obecni pracownicy Veracomp – Exclusive Networks Poland SA
wraz z członkami najbliższej rodziny, a także urzędnicy państwowi lub funkcjonariusze publiczni.
5. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,
rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
6. Nagrodą w Konkursie jest kawiarka, ufundowana przez producenta – firmę WatchGuard. W
konkursie przewidziano 5 równorzędnych nagród o wartości 120 zł. Każdego dnia będzie wyłaniany
jeden zwycięzca.
7. Celem Konkursu jest promocja firmy i rozwiązań WatchGuard.

§ 3 Zasady Konkursu
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w ciągu 5 spotkań „Letnie espresso z WatchGuard”,
odbywających się w dniach 12-16.07.2021 w godzinach 10.30-11.00 za pośrednictwem platformy
Microsoft Teams.
2. Podczas każdego spotkania prowadzący zada Uczestnikom pytanie, dotyczące zagadnienia
poruszanego danego dnia. Zwycięży najciekawsza/najbardziej trafiona odpowiedź, która w ciągu
24 h od zakończenia spotkania zostanie przesłana na adres: konkurs@veracomp.pl.
3. Na wykonanie zadania konkursowego uczestnicy mają ograniczony czas, podany w § 3.2
niniejszego Regulaminu.
4. Prace konkursowe zgłoszone po terminie zakończenia Konkursu określonym w § 3.2 niniejszego
regulaminu nie będą rozpatrywane.
5. Uczestnik może dodać tylko 1 Pracę konkursową biorącą udział w Konkursie.
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6. Zadania konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową składającą się z osób
odpowiedzialnych za rozwiązania marki WatchGuard w Veracomp – Exclusive Networks.

§ 4 Realizacja nagród w Konkursie
1. Informacja o fakcie przyznania nagrody w konkursie zostanie przekazana przez Organizatora drogą
mailową maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od upłynięcia terminu nadsyłania zgłoszeń
konkursowych.
2. Nagrody będą wysyłane na podany przez Uczestnika adres. Powinien on zostać przesłany w ciągu
3 dni roboczych na adres: konkurs@veracomp.pl.
3. Nie jest możliwe odstąpienie lub przeniesienie przez zwycięzcę Konkursu prawa do Nagrody na
rzecz osoby trzeciej ani wymiana Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani
jakakolwiek inna nagroda.
5. W przypadku zrzeczenia się Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń
od Organizatora. W takim wypadku Nagroda decyzją Organizatora może zostać przekazana
kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria Zwycięzcy konkursu.
§ 5 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Veracomp – Exclusive Networks Poland SA. Każdy
Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaniechania
ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich
przetwarzanie są dobrowolne, lecz konieczne dla uzyskania nagrody w Konkursie.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie internetowej Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach będzie
ogłoszona na stronie internetowej Organizatora.
3. Z konkursu zostaną wykluczeni Uczestnicy będący Partnerami zalegającymi z płatnościami w czasie
trwania konkursu, lub naruszającymi warunki umowy o współpracy handlowej z Veracomp –
Exclusive Networks Poland SA.
4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem przez
Uczestników Konkursu nieprawdziwych danych, informacji, bądź innego typu nieprawidłowości po
stronie Uczestników.
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