REGULAMIN KONKURSU „Testuj beta.home.pl”
§1 Postanowienia ogólne.
1.

Niniejszy Regulamin Konkursu (zwany dalej: Regulaminem) określa organizację, warunki
udziału

i

przebieg

konkursu

„Testuj

beta.home.pl”

(zwanego

dalej:

Konkursem)

organizowanego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.

Organizatorem Konkursu jest home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej
4, 70-653 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000431335, NIP: 852-21-03-252,
REGON: 811158242 (zwana dalej: Organizatorem).

3.

Celem Konkursu jest zachęcenie Uczestników Konkursu do korzystania z usług oferowanych
przez Organizatora na stronie internetowej pod adresem https://www.beta.home.pl i do zgłaszania
Organizatorowi sugestii, komentarzy, błędów umożliwiających wyeliminowanie ewentualnych
wad i nieprawidłowości w funkcjonalności Panelu Klienta testowego i Systemu zarządzania
usługami.

4.

Organizator rozlicza wyniki Konkursu, funduje i przekazuje Uczestnikom Konkursu nagrody
opisane w Regulaminie oraz odpowiada za prawidłowy przebieg Konkursu w oparciu o niniejszy
Regulamin.

5.

Zasady Konkursu określone zostały w Regulaminie, dostępnym na stronie internetowej pod
adresem: https://www.beta.home.pl.

6.

Organizator uprawniony jest do:
a) rozstrzygania wszelkich spraw związanych z przebiegiem Konkursu,
b) przyznawania nagród konkursowych,
c) dokonania oceny zadań konkursowych wykonanych przez Uczestników Konkursu w ramach
Konkursu,

7. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora jest wyłącznie uprawniona do oceny
wykonanych zadań konkursowych przez Uczestnika Konkursu.
8. Komisja Konkursowa uprawniona jest do wykluczenia Uczestnika Konkursu z Konkursu w
przypadku, gdy:
a) Uczestnik Konkursu naruszy postanowienia Regulaminu, lub
b) Uczestnik Konkursu nie spełni warunków udziału w Konkursie określonych w Regulaminie,
lub
c) Uczestnik zrezygnuje z udziału w Konkursie w trybie § 6 pkt 11 poniżej.
9. O wykluczeniu Uczestnika Konkursu z Konkursu Organizator informuje Uczestnika Konkursu w
trybie wiadomości elektronicznej na adres e:mail, podany przez Uczestnika Konkursu w Panelu

Klienta testowego. Zadanie konkursowe wykonane przez wykluczonych z Konkursu Uczestników
Konkursu nie podlegają ocenie przez Komisję Konkursową.
10. Panel Klienta testowego jest to narzędzie do zarządzania usługami oferowanymi przez
Organizatora na stronie internetowej pod adresem https://www.beta.home.pl i kontaktu z
Organizatorem, dostępne po zalogowaniu przez Klienta testowego na stronie internetowej pod
adresem: https://www.beta.home.pl. Panel Klienta testowego

stanowi element nowego,

wprowadzanego i testowanego obecnie przez Organizatora systemu zarządzania usługami
oferowanymi przez Organizatora (zwanego dalej; Systemem zarządzania usługami).
§2 Uczestnicy Konkursu.
1. W Konkursie mogą brać udział Przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki
organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną
- wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową z siedzibą na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, które:
a) w związku z prowadzoną we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową
dokonały zamówienia przynajmniej jednej Usługi testowej typu: Hosting Start, homeSSL
Start, Poczta Biznes, eKsięgowość Start, Sklep Start, Wordpress Start, oferowanej przez
Organizatora na stronie internetowej pod adresem: https://www.beta.home.pl, oraz
b) zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia, oraz
c) zapoznały się z treścią Regulaminu beta.home.pl za darmo, dostępnego na stronie
internetowej pod adresem: https://www.beta.home.pl/regulaminy, a także spełniły warunki w
nim zastrzeżone, oraz
d) zapoznały się z treścią Regulaminu sieci home.pl, dostępnego na stronie internetowej pod
adresem: https://www.beta.home.pl/regulaminy, a także spełniły warunki w nim zastrzeżone,
oraz
e) wykonały i zgłosiły zadanie konkursowe w sposób wskazany w Regulaminie, oraz
f) wyraziły zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych lub danych
osobowych osoby reprezentującej Uczestnika Konkursu - będącego osobą prawną lub
jednostką organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a także powierzenie ich
przetwarzania podmiotom trzecim w celach koniecznych do przeprowadzenia Konkursu, w
tym ogłoszenia jego wyników, rozliczenia Konkursu, w tym rozliczenia podatkowego
Konkursu, przekazania nagród, oraz
g) wyraziły zgodę na przesyłanie przez Organizatora wszelkich informacji dotyczących
Konkursu w trybie wiadomości elektronicznej na adres email, podany przez Uczestnika
Konkursu w Panelu Klienta testowego, oraz
h) wyraziły zgodę na otrzymywanie od Organizatora oraz innych podmiotów, w tym Rejestrów
Nazw Domen, Jednostek certyfikujących, wszelkich informacji określonych w Regulaminie,
regulaminach wskazanych w lit. c), d) powyżej, a także innych dotyczących usług

oferowanych przez Organizatora, w tym handlowych (reklamowych i marketingowych) oraz
służących celom statystycznym, w szczególności badaniu poziomu satysfakcji z wykonania
usług, w szczególności w trybie połączenia telefonicznego lub wiadomości elektronicznej lub
sms z wykorzystaniem adresu email lub numeru telefonu podanych Organizatorowi w Panelu
Klienta testowego, a po otrzymaniu nagrody także z wykorzystaniem adresu email lub
numeru telefonu podanych Organizatorowi w Panelu Klienta.
§3 Organizacja i przebieg Konkursu.
1.

Konkurs trwa od dnia 19 czerwca 2017 roku do dnia 31 października 2017 roku.

2.

Ogłoszenie Konkursu nastąpi stronie internetowej pod adresem: https://www.beta.home.pl.

3.

Zadanie konkursowe polega na zamieszczaniu w trakcie trwania Konkursu, na forum
dyskusyjnym prowadzonym na stronie internetowej pod adresem: https://forum.home.pl,

w

związku z korzystaniem z usług opisanych w § 2 pkt 1 lit a) - sugestii, komentarzy, błędów
umożliwiających wyeliminowanie ewentualnych wad i nieprawidłowości w funkcjonalności
Panelu Klienta testowego i Systemu zarządzania usługami.
4.

Spośród Uczestników Konkursu po zakończeniu danego tygodnia kalendarzowego (liczonego od
poniedziałku do piątku), Komisja Konkursowa wyłoni 35 Laureatów Konkursu, którzy w
danym

tygodniu

kalendarzowym

zgłosili

najciekawsze,

najbardziej

merytoryczne

i

szczegółowe sugestie, komentarze, błędy umożliwiające wyeliminowanie ewentualnych wad i
nieprawidłowości w funkcjonalności Panelu Klienta testowego i Systemu zarządzania usługami i w związku z tym w trakcie danego tygodnia kalendarzowego uzyskali największą liczbę
„polubień” na forum dyskusyjnym, o którym mowa w pkt 3 powyżej. W przypadku, gdy ogólna
liczba Uczestników Konkursu jest równa lub mniejsza niż liczba Laureatów Konkursów
wskazana w zdaniu poprzednim wówczas Komisja Konkursowa wyłoni nie więcej Laureatów
Konkursu niż 50 % ogólnej liczby Uczestników Konkursu.
5.

Spośród Uczestników Konkursu po zakończeniu okresu trwania Konkursu wskazanego w pkt 1
powyżej, Komisja Konkursowa wyłoni 100 Laureatów Konkursu, którzy w okresie trwania
Konkursu wskazanym w pkt 1 powyżej, zgłosili najciekawsze, najbardziej merytoryczne i
szczegółowe sugestie, komentarze, błędy umożliwiające wyeliminowanie ewentualnych wad i
nieprawidłowości w funkcjonalności Panelu Klienta testowego i Systemu zarządzania usługami i w związku z tym w okresie trwania Konkursu wskazanym w pkt 1 powyżej, uzyskali największą
liczbę „polubień” na forum dyskusyjnym, o którym mowa w pkt 3 powyżej. W przypadku, gdy
ogólna liczba Uczestników Konkursu jest równa lub mniejsza niż liczba Laureatów Konkursów
wskazana w zdaniu poprzednim wówczas Komisja Konkursowa wyłoni nie więcej Laureatów
Konkursu niż 50 % ogólnej liczby Uczestników Konkursu.

§4 Nagrody.
1. Każdy z Laureatów Konkursu wskazanych w § 3 pkt 4 powyżej, otrzyma nagrodę rzeczową w
postaci możliwości korzystania z oferowanej przez Organizatora usługi typu Hosting Biznes przez
Okres Abonamentowy obejmujący okres 2 (dwóch) lat. Wartość nagrody wynosi 412,00 (czterysta
dwanaście) złotych.
2. Każdy z Laureatów Konkursu wskazanych w § 3 pkt 5 powyżej, otrzyma nagrodę rzeczową w
postaci możliwości korzystania z wybranej przez Laureata Konkursu usługi/usług oferowanej
przez Organizatora wyłącznie w ramach kwoty wartości nagrody, która wynosi 2.000,00 (dwa
tysiące) złotych (należności i opłaty z tytułu wybranych usług nie mogą przekroczyć łącznie
podanej wartości nagrody i ustalane są na podstawie cen wskazanych w Cenniku Organizatora
zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: https://www.beta.home.pl/cennik).
Uczestnik jest uprawniony do dokonania wyboru i zamówienia objętej nagrodą rzeczową
usługi/usług oferowanej przez Organizatora do dnia 31 stycznia 2018 roku.
3. W sytuacji, gdy uzyskanie nagrody rzeczowej opisanej w pkt 1, 2 powyżej, przez Laureata
Konkursu będzie skutkowało powstaniem obowiązku odprowadzenia przez Organizatora do
właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od
nagród konkursowych Uczestnik Konkursu uprawniony do nagrody rzeczowej otrzyma
dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość 11,11% wartości
otrzymanej nagrody rzeczowej, przy czym wskazana nagroda pieniężna przeznaczona zostanie
przez Organizatora wyłącznie na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanej
uczestnikowi nagrody rzeczowej. Z kwoty nagrody pieniężnej opisanej w zdaniu pierwszym
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
zostanie w całości pokryty zryczałtowany podatek dochodowy od nagród konkursowych. Kwota ta
zostanie zatrzymana przez Organizatora celem odprowadzenia podatku do właściwego urzędu
skarbowego. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do żądania wypłaty równowartości nagrody
pieniężnej.
4. Przyznane w Konkursie nagrody rzeczowe, nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną
jak i przekazaniu osobom trzecim.
5. Przyznana w Konkursie nagroda rzeczowa, zostanie przekazana Laureatowi Konkursu poprzez
dokonanie przez Laureata Konkursu zamówienia usługi będącej przedmiotem przyznanej mu
nagrody rzeczowej w sposób wskazany przez Organizatora w wiadomości elektronicznej
przesłanej na adres email, podany przez Uczestnika Konkursu w Panelu Klienta testowego.
6.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zobowiązania podatkowe Laureatów
Konkursu w związku z otrzymaniem nagród w Konkursie, w szczególności nie ponosi
odpowiedzialności jeśli na skutek decyzji właściwego organu Laureat Konkursu będący osobą
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą będzie zobowiązany do samodzielnego rozliczenia
podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu otrzymania nagród w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą.

§5 Reklamacje.
1.

Uczestnikowi Konkursu przysługuje uprawnienie do składania reklamacji w zakresie czynności
podjętych przez Organizatora lub Komisję Konkursową w ramach Konkursu w sposób niezgodny
z zapisami Regulaminu.

2.

Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko lub imię i nazwisko
osoby reprezentującej Uczestnika Konkursu), jak również opis podstaw i przyczyn reklamacji.

3.

W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w pkt 2 Uczestnik Konkursu
zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji.

4.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

5.

Okresu uzupełnienia reklamacji nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji, który w
przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji zaczyna biec dopiero od dnia doręczenia
uzupełnionej reklamacji.

6.

Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Uczestnikowi Konkursu na
adres email, podany przez Uczestnika Konkursu w Panelu Klienta testowego.

7.

W przypadku reklamacji składanych na piśmie należy je przesłać na adres: home.pl Spółka
Akcyjna, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin,

8.

W przypadku reklamacji składanych w formie wiadomości elektronicznej należy je przesłać na
adres e-mail: info.home.pl.

§6 Postanowienia końcowe.
1.

Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane, prawo do ich poprawiania i
uzupełniania, a także zgłoszenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania, w tym cofnięcia
zgody.

2.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następować będzie zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

3.

Regulamin oraz wszystkie postanowienia i informacje Organizatora istotne dla organizacji i
przebiegu Konkursu, ogłasza się na stronie internetowej pod adresem: https://www.beta.home.pl.

4.

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie wszelkie informacje i
oświadczenia Organizatora skierowane wyłącznie do danego Uczestnika Konkursu będą
przesyłane na adres email, podany przez Uczestnika Konkursu w Panelu Klienta testowego.

5.

Organizator i Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do wzajemnego informowania o zmianie
swoich danych, w szczególności danych adresowych koniecznych do przesłania informacji i
oświadczeń związanych z Konkursem i przekazania nagród.

6.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego.

7.

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu .

8.

Zmiany

Regulaminu

zostaną

opublikowane

na

stronie

internetowej

pod

adresem:

https://www.beta.home.pl.
9.

Ponadto informacja o zmianie Regulaminu zostanie przesłana Uczestnikom Konkursu w formie
wiadomości elektronicznej na adres e-mail, podany przez Uczestnika Konkursu w Panelu Klienta
testowego.

10. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 5 (pięciu) dni od dnia ich opublikowania na
stronie internetowej pod adresem: https://www.beta.home.pl.
11. Uczestnik Konkursu, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu jest uprawniony w terminie
wskazanym w pkt 10 powyżej, do rezygnacji z udziału w Konkursie o czym informuje
Organizatora w trybie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres e- mail: info.home.pl. Zapis
zdania pierwszego

nie dotyczy zmiany Regulaminu, polegającej na wydłużeniu terminów

trwania Konkursu, zwiększeniu liczby lub wartości przyznawanych nagród. Przyjmuje się, iż
Uczestnik Konkursu, który nie złożył oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konkursie w sposób
i w terminie wskazanym w zdaniach poprzednich wyraził zgodę na zmianę Regulaminu.

