
 

REGULAMIN KONKURSU „METAMORFOZY” 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „METAMORFOZY” i jest zwany dalej: "Konkursem". 
2. Organizatorem Konkursu jest Dailyweb.pl  
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.dailyweb.pl  do 
dnia 2 listopada 2014 roku (do godziny 23:59:59). 

 
§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu Dailyweb.pl 
(https://www.facebook.com/dailyweb?ref=hl )   na Facebooku. Osoby ograniczone w 
zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela 
ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” 
na profilu Dailyweb.pl i tym samym zyskała status Fana; 
b) zgłosi swój udział w konkursie poprzez poprawne wypełnienie formularza konkursowego 
znajdującego się na stronie: http://dailyweb.pl/konkurs/  
 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika,  
 zgodnie z § 2 pkt 1. 

 
§ 3 

NAGRODY 
 
1. Główną nagrodą w Konkursie, którą otrzyma zwycięzca jest:  

 
Zaprojektowanie i stworzenie nowej strony internetowej przez zespół Dailyweb.pl oraz 
dowolny wybrany przez „Zwycięzcę” Pakiet hostingowy zenbox.pl 100k, prowadzony przez 1 
rok bez opłat. 
 
2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, wybrany przez jury konkursu 

 
Jury wyłaniając zwycięską osobę, będzie się kierować następującymi kryteriami 
 

a) Jakością aktualnym stanem strony internetowej Uczestnika  
b) Uzasadnieniem, dlaczego to właśnie Uczestnika powinno wybrać jury spośród 

wszystkich zgłoszeń 
 

 
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję 
konkursową złożoną z redaktorów serwisu Dailyweb.pl: 

 Sebastian Łubik 
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 Mateusz Gołębiewski 

 Łukasz Krebok 

 Bartosz Andrzejewski 
 
a także z partnerów serwisu takich jak: 

 Jacek Kłosiński 

 Tomasz Fiedoruk 
 
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego 
Regulaminu rozstrzyga Organizator. 
 
4. Zdobywca głównej nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w 
przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez 
niego w trakcie Konkursu. 
 
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca powinien 
potwierdzić przyjęcie nagrody przez pocztą elektroniczną w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia 
wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.  
 
6. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będą redaktorzy Dailyweb.pl 
 
7. Decyzja jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna. 
 
8.  Wyniku konkursu zostaną ogłoszone na łamach bloga DailyWeb.pl niezwłocznie po 
przyjęciu nagrody przez zwycięzcę konkursu. 
 

 
§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 
 
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej niezbędnych 
do przekazania nagrody.  
 
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na 
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatorów.  

 
§ 5 

1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, przeprowadzany ani związany 
z serwisem Facebook. 

 
§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 



 

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin 
obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.dailyweb.pl   
 
W sprawach nie ujętych w regulaminie niniejszego konkursu należy kontaktować się z 
Organizatorami konkursu, za pomocą adresu konkurs@dailyweb.pl  
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