Regulamin Konkursu "Agent Nieruchomości”
(dalej Regulamin)

§ 1 Organizacja Konkursu
1. Organizatorem Konkursu "Agent Nieruchomości" (zwanego dalej "Konkursem") jest Grupa
OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań, przy ul. Królowej Jadwigi 43, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000568963, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 zł, posiadająca numer
identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995 (dalej "Organizator").
2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą
której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Organizator przeprowadza Konkurs na stronie internetowej blog.otodom.pl (dalej "Strona
Konkursu").
5. Regulamin Konkursu dostępny jest w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 7 dni od dnia
jego zakończenia na Stronie Konkursu.

§ 2 Zasady Konkursu
1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
a. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych, przebywająca lub zameldowana na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na obywatelstwo,
b. Jest zarejestrowanym i aktywnym użytkownikiem w bazie klientów biznesowych
serwisu otodom, którego Organizator jest Operatorem,
c. Spełnia wymogi wskazane w niniejszym Regulaminie.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby działające na zlecenie
Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi
członkowie rodziny wszystkich wymienionych wcześniej osób, za jakich uważa się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także
osoby pozostające w związkach partnerskich.
3. Osoba uczestnicząca w Konkursie spełniająca łącznie powyższe warunki zwana jest dalej
w treści Regulaminu "Uczestnikiem".
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz wykluczenia z udziału w Konkursie
osób, których działania są niezgodnie z niniejszym Regulaminem
5. Zadaniem konkursowym jest napisanie krótkiej recenzji na temat najciekawszej książki oraz
wysłanie jej w formie odpowiedzi na adres e-mail: konkurs@otodom.pl (dalej "Zadanie
konkursowe").
6. Każdy Uczestnik może wysłać więcej niż jedną odpowiedź na Zadanie Konkursowe. Każda
przesłana odpowiedź będzie rejestrowana w systemie elektronicznym Organizatora jako jedne
uprawnienie do Nagrody.
7. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.03.2018 r. o godzinie 9:00 a zakończy się dnia
30.04.2018 r. o godzinie 23:59.
8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 07.05.2018 r. roku poprzez opublikowanie wyników
Konkursu na Stronie Konkursu.

§ 3 Przebieg Konkursu
1. Zadanie konkursowe będzie oceniane w oparciu o kryterium oceny jakości, kreatywności
i atrakcyjności wykonanego zadania konkursowego przez powołaną przez Organizatora komisję
konkursową (dalej “Komisja konkursowa”), która czuwać będzie również nad
prawidłowością przeprowadzenia Konkursu.
2. Roztrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne.
3. W odpowiedzi na zadanie konkursowe zakazuje się używania zawierających treści sprzeczne
z prawem, wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących
przemoc, jak również treści uznawanych powszechnie za niemoralne, obraźliwe a także treści
nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd w tym wulgaryzmów lub określeń
mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na
dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).
4. Rozwiązania wysłane po dacie zakończenia Konkursu nie zostaną przyjęte przez Organizatora.
5. Opublikowanie Listy Zwycięzców jest jednoznaczne z rozstrzygnięciem Konkursu.
6. Po opublikowaniu rozstrzygnięcia, zgodnie z § 2 ust. 9 Regulaminu, Zwycięzca otrzyma
wiadomość e-mail z informacjami dotyczącymi zobowiązań Zwycięzcy tj. potwierdzenia
danych osobowych oraz danych adresowych, dostarczenia oświadczenia o pełnoletności oraz
zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prośbą o skontaktowanie się z Organizatorem
w celu ich realizacji oraz odbioru Nagrody.
7. Nieskontaktowanie się z Organizatorem w ciągu 7 dni lub niewypełnienie zobowiązań
Zwycięzcy, o których mowa w § 2 Regulaminu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wiadomości
e-mail od Organizatora, o której mowa w ust. powyżej skutkuje utratą prawa do otrzymania
nagrody. W takim przypadku o losie nagrody rozstrzyga Organizator.

§ 4 Nagrody
1. Każdemu Zwycięzcy Konkursu przyznana zostanie następująca Nagroda: 3-miesięczny
voucher umożliwiający dostęp do platformy społeczno – rozwojowej Knowledge Garden.
2. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę zgłoszeń.
3. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest pokwitować odbiór Nagrody poprzez podpisanie
protokołu przyjęcia Nagrody (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu). Spełnienie tego
wymogu stanowi warunek wydania Nagrody.
4. Nagroda nie może być wymieniona na inną.
5. Nagrody nie mogą być odsprzedawane, w szczególności wystawiane na licytację lub inną formę
sprzedaży w przeciągu roku od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
6. Łączna wartość nagród w Konkursie wynosi 720 zł brutto.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotu, stanowiącego Nagrodę
w Konkursie, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.
8. Organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikować Uczestnika, gdy:
a. Zajdzie podejrzenie oszustwa;
b. Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.
9. Zdyskwalifikowany Uczestnik nie będzie brany pod uwagę przy rozstrzygnięciu wyników
Konkursu.

§ 5 Prawa autorskie
1. Każdy Uczestnik, wysyłając odpowiedź na zadanie konkursowe, oświadcza, że przysługują mu
osobiste i majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej pracy oraz że jest uprawniony do udziału
w Konkursie.
2. Uczestnik oświadcza, że odpowiedź na zadanie konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza
praw osób trzecich.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora i na Stronie Konkursu.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych Uczestnika przez Organizatora i Współorganizatora zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2001 r., nr 101, poz. 926, j.t.), .
4. Dane osobowe przekazane przez Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu:
realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu, doręczenia nagród, wysyłania
informacji związanych z Konkursem, celów marketingowych związanych z promocją
Konkursu.
5. Uczestnik Konkursu, oświadcza, iż w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyraża
zgodę na opublikowanie jego danych w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem,
w szczególności na stronach internetowych Organizatora, a także zgadza się na ich
wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
6. Wszelkie zgłoszenia naruszenia Regulaminu przez Uczestników Konkursu należy kierować na
adres: konkurs@otodom.pl
7. Udział Uczestnika w Konkursie nie stanowi podstawy żądania przez niego jakiegokolwiek
wynagrodzenia.
8. W przypadku zmiany danych Uczestnika, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować
Organizatora o tym fakcie.
9. Wszystkie koszty związane z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika
Konkursu.
10. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają charakter reklamowy, natomiast wiążący
charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, przerwania Konkursu lub jego
wcześniejszego zakończenia.

