REGULAMIN KONKURSU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1.
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Zaproponuj
nazwę dla komiksu Kiciputka oraz Kinky Winky” zwany dalej „Konkursem”.
2.
Konkurs odbywa się w profilu Kiciputek w serwisie Facebook.com,
pod adresem: https://www.facebook.com/kiciputekart/
3.
Celem Konkursu jest wyłonienie 3 (słownie: trzech) zwycięzców, którzy wzięli udział
w Konkursie i spełnili wszystkie warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
§ 2.
Organizatorem i zarazem koordynatorem Konkursu jest Fundacja Akademickie
Inkubatory Przedsiębiorczości, z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 68,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy, w XII Wydziale
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199402
(zwana dalej „Organizatorem”) w ramach StartUp-u Kinky Winky prowadzonego
przez Antoniego Ruszkowskiego.
Adres do korespondencji: ul. Piastowska 58A/18, 80-332 Gdańsk lub elektronicznej
na adres info@kinkywinky.pl
§ 3.
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie
https://www.facebook.com/kiciputekart/ w serwisie Facebook.com dla użytkowników
tego serwisu.

§ 4.
Konkurs trwa od 29.02.2016 r. do 07.03.2016 r.

II. UCZESTNICY KONKURSU
§ 1.
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będące
użytkownikami serwisu Facebook.com, zwani dalej „Uczestnikami”.

§ 2.
1.
Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora, który jest
równocześnie Administratorem tych danych będą przetwarzane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926
t.j. z późn. zm.).
2.
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody,
na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.
3.
Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich
poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.
4.
Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

III. PRZEBIEG KONKURSU
§ 1.
1.
Początek przyjmowania Odpowiedzi w dniu 29.02.2016 r. o godz. 18:00.
2.
Zakończenie przyjmowania Odpowiedzi w dniu 07.03.2016 r. o godz. 00:00.
3.
Ogłoszenie Zwycięzcy najpóźniej w dniu 14.03.2016 r.

§ 2.
1.
Zadaniem postawionym przed Uczestnikami Konkursu jest wysłanie na adres
info@kinkywinky.pl odpowiedzi na którekolwiek z pytań konkursowych (mogą być
wszystkie):
a. Jaką nazwę powinien nosić komiks erotyczno-edukacyjny stworzony
przez Kiciputka oraz Kinky Winky?
b. Jak powinna nazywać się Diablica, jedna z bohaterek ww. komiksu?
c. Jak powinna nazywać się Anielica, jedna z bohaterek ww. komiksu?

§ 3.
1.
Przy ustalaniu Zwycięzcy Konkursu Organizator weźmie pod uwagę oryginalność i
kreatywność odpowiedzi.
2.
Wyniki konkursu zostaną do dnia 14.03.2016 opublikowane na stronie
www.kinkywinky.pl w zakładce Blog. Dodatkowo Zwycięzcy konkursu zostaną
powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość e mail przesłaną na ich adres poczty
elektronicznej który podali przesyłając zgłoszenie udziału w konkursie.
Zwycięzca Konkursu powinien w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników przesłać
następujące dane osobowe: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, na który
ma zostać wysłana nagroda, datę urodzenia, celem potwierdzenia pełnoletności,
numer telefonu oraz adres e-mail.
3.
Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy Konkursu na wskazany przez niego adres w
terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania wymaganych danych.
Organizator ponosi koszty przesyłki.
4.
W przypadku nienawiązania kontaktu przez Zwycięzcę z Organizatorem Konkursu w
terminie 7 dni od ogłoszenia wyników, Organizator zdyskwalifikuje Zwycięzcę i wyłoni
kolejnego Zwycięzcę.
5.
Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby
trzecie.

IV. NAGRODA
§ 1.
Nagrody w Konkursie są następujące:
1. I miejsce: wibrator Fun Factory Miss Bi lub Wibrator Fun Factory Moody lub
masturbator Fleshlight STU (do wyboru przez Zwycięzcę);
2. II miejsce: kulki gejszy Teneo Uno lub korek analny Boosty (do wyboru przez
Zwycięzcę);
3. III miejsce: książka „Seks na ekranie” oraz „Slow sex”.
§ 2.
Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny o tej samej wartości.

V. REKLAMACJE
§ 1.
Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu powinny być kierowane przez Uczestników
w formie pisemnej na adres: ul. Piastowska 58A/18, 80-332 Gdańsk lub
elektronicznej na adres info@kinkywinky.pl. Zgłaszana reklamacja powinna zawierać
co najmniej imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz podstawy zgłaszanej Reklamacji.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od chwili jej doręczenia na
wskazany adres.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 1.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu, jeżeli konieczność tę
wymusi awaria techniczna, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna,
zmiana prawa lub inne niezależne od Organizatora przyczyny. O ewentualnym
odwołaniu Konkursu Organizator poinformuje na profilu Kiciputka w serwisie
Facebook.com.
§ 2.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
niniejszego regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik, który nie spełni warunków
określonych w regulaminie, traci prawo do udziału w Konkursie oraz ewentualnej
nagrody.
§ 3.
1.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub
danych osoby trzeciej przez uczestników Konkursu.
2.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w
trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w
nadejściu zgłoszeń.
3.
Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika Konkursu jest ograniczona, nie
może wynosić więcej niż przyznana mu nagroda.

§ 4.
1.
Z dniem dostarczenia Organizatorowi odpowiedzi konkursowych autorzy odpowiedzi
udzielają Organizatorowi prawa (licencji) do bezpłatnego, nieograniczonego
terytorialnie i czasowo wyłącznego
wykorzystania swoich prac w celach
promocyjnych
Organizatora, w szczególności wykorzystania ich w Komiksie
Kiciputka i Kinky Winky.
2.
Uczestnikom konkursu nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu
korzystania przez Organizatora z treści zawartych w nagrodzonym zgłoszeniu.
3.
Uczestnicy konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób
trzecich, w szczególności wynikających z prawa autorskiego, w zakresie treści
przesłanych odpowiedzi konkursowych.
§ 5.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,
popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotem będącym właścicielem serwisu
Facebook.com. Informacje przekazywane w ramach Konkursu nie są udostępniane
podmiotowi będącemu właścicielem serwisu Facebook.com. Właściciel serwisu
Facebook.com nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników z
tytułu przeprowadzania przez Organizatora Konkursu. Serwis Facebook nie pomaga
w przeprowadzaniu konkursu. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook do
administrowania konkursem na własną odpowiedzialność.
§ 6.
Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, członkowie jego
rodzin, jak również zleceniobiorcy oraz inni podwykonawcy i współpracownicy
Organizatora oraz członkowie ich rodzin, jak również podmioty powiązane z nimi
kapitałowo lub osobowo jak również ich wspólnicy, akcjonariusze lub udziałowcy
§ 7.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 29.02.2016 r. i jest dostępny na stronie
internetowej www.kinkywinky.pl/kiciputek-kinky-konkurs.pdf

