REGULAMIN KONKURSU "3 URODZINY MONERO"
Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób
zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem internetowym http://www.monero.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Organizatorem konkursu „3 URODZINY MONERO”, zwanego dalej Konkursem jest i
przyrzekającym nagrody w Konkursie jest Monero Wiesław Biegański z siedzibą przy ul. Rynek
6, 89-100 Nakło nad Notecią wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej RP , Nr Identyfikacji Podatkowej (NIP): 558-000-01-36, Nr REGON: 091474589
zwana dalej Monero.
3. Adres Organizatora Konkursu: Monero Wiesław Biegański ul. Rynek 6, 89-100 Nakło nad
Notecią, tel. +48 52 328 42 00, e-mail: kontakt@monero.pl
4. Organizator Konkursu jest właścicielem portalu działającego pod adresem internetowym
http://www.monero.pl oraz fanpage'a na portalu Facebook pod adresem
https://www.facebook.com/pages/Monero-kantor-internetowyeu/225814274107600 zwanego
dalej Fanpage
5. Konkurs rozpoczyna się 26 maja 2014 r. i trwa do 19 czerwca 2014 r.
6. Organizator Konkursu informuje o zasadach Konkursu na łamach portalu internetowego
www.monero.pl oraz na Fanpage'u. Regulamin dostępny jest również w siedzibie Organizatora
wskazanej w ust.3 powyżej.

§2. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są:
a) 5 x 1000 MON - nagrody I stopnia;
b) 10 x 500 MON – nagrody II stopnia;
2. Nagrody ufundowane zostały przez: Monero Wiesław Biegański ul. Rynek 6, 89-100 Nakło
nad Notecią

§3. Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich klientów Monero będących osobami fizycznymi,
które odpowiedzą na pytanie konkursowe na zasadach określonych Regulaminem (dalej:
„Uczestnik”)
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w portalu
internetowym www.monero.pl Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z
koniecznością zarejestrowania się na portalu www.monero.pl.
3. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Monero oraz inne osoby biorące bezpośredni udział
w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Monero
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest również:
a) dokonanie przynajmniej jednej transakcji wymiany walut w portalu www.monero.pl w czasie
trwania konkursu,
b) wykonanie pracy konkursowej, polegającej na stworzeniu kartki urodzinowej dla Monero z
okazji 3 urodzin i przesłanie jej w pliku jpg na adres e-mail: konkurs@monero.pl,
c) akceptacja całości regulaminu i wyrażenie przez Uczestnika bezwarunkowej zgody na
zastosowanie wszystkich jego postanowień
5. Nie będą brane pod uwagę przy wyborze laureatów prace mogące naruszać dobre obyczaje,
powszechnie przyjęte normy moralne, dobra osobiste lub prawa innych osób, mogące naruszać
zasady porządku publicznego lub w inny sposób niespełniające wymogów określonych w
Regulaminie.

6. Każdy z Uczestników może przesłać dowolną ilość prac konkursowych, z zastrzeżeniem
jednak, że jednemu Uczestnikowi przysługuje wyłącznie uzyskanie jednej nagrody w Konkursie.
7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza również, że zapoznał się z regulaminem i
akceptuje wszystkie jego postanowienia.
8. Monero zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia wszystkie warunki
określone w niniejszym regulaminie. W tym celu Monero może żądać od Uczestnika złożenia
odpowiednich oświadczeń w formie pisemnej, podania określonych danych lub przedłożenia
stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub bezpodstawna odmowa
uczynienia zadość żądaniu Monero może spowodować wykluczenie Uczestnika z Konkursu z
jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody.

§4. Jury Konkursu

1. Monero powoła Jury Konkursu, składające się z nieparzystej liczby osób – przedstawicieli
Monero lub innych osób wybranych przez Monero, którzy ocenią wszystkie nadesłane prace i
dokonają wyboru 15 Uczestników - laureatów nagród.
2. Oceny prac konkursowych Jury dokona według własnego uznania, uwzględniając jakość,
oryginalność i walory artystyczne pracy konkursowej.
3. Decyzje Jury zapadają większością głosów i są ostateczne, przez co należy rozumieć, że
Monero nie będzie rozpatrywał odwołań od takich decyzji. Jury sporządzi protokół ze swych
obrad – wyłonienia laureatów, który będzie dostępny do wglądu w Monero. Jury będzie
obradować w siedzibie Monero.

§5 Zasady przyznawania nagród

1. Zwycięzcami zostaną autorzy 15 najciekawszych prac konkursowych wyłonieni przez Jury
spośród Uczestników Konkursu, którzy spełnili wszystkie warunki wskazane w Regulaminie. Z
czego autorzy 5 najciekawszych prac otrzymają nagrody I stopnia, a pozostałych 10 nagrody II
stopnia.
2. Do uzyskania Nagrody jest uprawniony wyłącznie Uczestnik, nie ma możliwości
odstąpienia nagrody osobie trzeciej wskazanej przez Uczestnika.
3. Lista Uczestników – laureatów zostanie zamieszczona w postaci imienia i inicjału nazwiska
laureatów na stronie www.monero.pl oraz Fanpage'u w terminie 20.06.2014.
4. Nagroda zostanie dodana do portfela Uczestnika w serwisie monero.pl wysłana w terminie
20 czerwca 2014 roku.

§6 Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawą o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, t.j., ze zm.).
2. Administratorem danych podanych przez Uczestnika w ramach Konkursu jest Monero
Wiesław Biegański z siedzibą przy ul. Rynek 6, 89-100 Nakło nad Notecią.
3. Każdy Uczestnik przystępujący do Konkursu, zobowiązuje się do wyrażenia zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych dla celów udziału w Konkursie.
4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na upublicznienie jego danych osobowych w zakresie
imienia i pierwszej litery nazwiska oraz miasta zamieszkania na stronie portalu internetowego
www.monero.pl i Fanpage'u przy publikacji wyników konkursu i oświadcza, że nie będzie
zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu.
5. Warunkiem wydania Nagrody jest wyrażenie przez Uczestnika – laureata zgody na
przetwarzanie danych osobowych dla celów przyznania Nagrody w Konkursie – w tym w
szczególności dla celów prezentacji wyników konkursu na stronie www.monero.pl i na

Fanpage'u.
6. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie dla celów: a) udziału w Konkursie,
w tym prezentacji wyników i wydania Nagrody, b) dla celów dostarczenia Uczestnikowi
Nagrody, c) do celów wypełnienia przez Monero obowiązków płatnika podatku dochodowego
od osób fizycznych.
7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie przez niego danych jest dobrowolne oraz,
że przysługuje mu prawo kontroli przetwarzanych danych, w szczególności dostępu do ich treści
oraz ich poprawiania.

§7 Prawa autorskie uczestników konkursu

1. Uczestnik konkursu potwierdza, że jest autorem wszelkich Utworów (w rozumieniu ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych) będących pracą konkursową.
2. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie prace konkursowe, których wykorzystanie
przez Monero zgodnie z regulaminem i udzielonymi na podstawie regulaminu zezwoleniami jest
zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw
autorskich oraz praw osobistych do wizerunku.
3. Z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik udziela Monero nieodpłatnej,
niewyłącznej licencji oraz nieodpłatnego zezwolenia i zgody na korzystanie i rozporządzanie
pracą konkursową, według uznania Monero, na wszystkich polach eksploatacji, wymienionych
poniżej oraz w zakresie prawa wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do
zadań konkursowych
4. Monero będzie uprawniony do korzystania i rozporządzania pracą konkursową według
swojego uznania, w tym dla celów komercyjnych lub promocyjnych albo reklamowych
5. Monero przysługuje prawo do rozpowszechniania pracy konkursowej bez podawania
imienia i nazwiska bądź pseudonimu twórcy oraz prawo do wykonywania wszelkich przeróbek
według uznania Monero.

§8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Konkursu w Internecie pod adresem
www.monero.pl, na Fanpage'u oraz w siedzibie Monero
2. Tytuły poszczególnych punktów Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią
części Regulaminu.
3. Monero zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w granicach dozwolonych
przez przepisy prawa.
4. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego.
Organizator Konkursu – Monero Wiesław Biegański z siedzibą w Nakle nad Notecią

