
 

 

REGULAMIN KONKURSU „Quiz Mikołajkowy” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem konkursu jest CADVENTURE Maciej Rataj z siedzibą w Krakowie, przy ul. 

Przewóz 34 p. 100, NIP: 795-238-32-07, zwana dalej „Organizatorem”. 

1.2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 

1.4. Konkurs trwa od dnia 17.11.2020 do dnia 6.12.2020 do godziny 23:59 (dalej: „Okres 

Trwania Konkursu”). 

 

§ 2 CEL KONKURSU 

 

2.1. Konkurs ma na celu propagowanie wiedzy dotyczącej projektowania w środowisku 

Autodesk Inventor i umożliwienie sprawdzenia znajomości programu. 

 

 

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

3.1. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, które przekroczyły 16 rok życia. 

3.2. Wśród Uczestników Konkursu wyklucza się pracowników i przedstawicieli Organizatora. 

W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba 

niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu  

i pozbawiona ewentualnej nagrody.  

3.3. Udział w Konkursie jest darmowy i dobrowolny. 

3.4. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik powinien:  

wypełnić w Okresie Trwania Konkursu Formularz (dalej: „Formularz”) umieszczony na 

stronie internetowej www.cadventure.pl (dalej: „Strona Konkursowa”) W pierwszej 

części formularza należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz 

wyrazić zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych (zgodnie z formułą zawartą w Formularzu). Następnie w drugiej 

części wypełnić quiz, zaznaczając poprawne odpowiedzi do każdego z pytań. 

3.5. Uczestnik może przesłać Formularz tylko raz. 

 

 

§ 4 PRZEBIEG KONKURSU 

4.1. Osoba zainteresowana udziałem w Konkursie powinna wypełnić Formularz określony  

w §3  Regulaminu, dostępny na stronie internetowej www.cadventure.pl. 
4.2. Po przekroczeniu Okresu Trwania Konkursu Komisja Nadzorująca zweryfikuje wszystkie 

prace i wylosuje trzech zwycięzców spośród Uczestników Konkursu, którzy poprawnie 

rozwiązali Quiz . 

4.3. Wyniki konkursu zostaną przesłane drogą mailową.  

http://www.cadventure.pl/


 

 

 

 

§ 5 NAGRODA 

 

5.1. W Konkursie zostanie przyznana nagroda (dalej: „Nagroda”) w postaci rabatu 50% do 

wykorzystania na dowolnie wybrane szkolenie przeprowadzone przez Organizatora. 

Nagroda ma ważność do 31.12.2021. Lista dostępnych szkoleń znajduje się na stronie 

internetowej Organizatora.  

5.2. Nagroda zostanie rozlosowana pośród Uczestników, którzy poprawnie odpowiedzą w 

Formularzu na wszystkie pytania konkursowe. Jeśli mniej niż trzech Uczestników 

odpowie poprawnie na wszystkie pytania, Nagroda zostanie przyznana trzem 

Uczestnikom z największą liczbą poprawnych odpowiedzi. 

5.3. Laureat Konkursu nie ma prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju,  

ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.  

5.4. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. 

 

 

§ 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest CADVENTURE Maciej 
Rataj z siedzibą w Krakowie, przy ul. Przewóz 34 p. 100,  NIP: 795-238-32-07. 

6.2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo  
z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu 
poinformowania zwycięzcy o należytej Nagrodzie oraz w celu sprawozdawczości 
księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6.3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania 
usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne 
dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

6.4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy  
o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.). 

 
 

 

§ 7 POZOZSTAŁE POSTANOWIENIA 

8.1. Organizator upoważnia Komisję Nadzorującą prawidłowy przebieg Konkursu,  
do podejmowania decyzji w sprawie: 

8.1.1. wykluczania Uczestników Konkursu w przypadku, gdy Regulamin został naruszony 
przez Uczestnika; 

8.1.2. wyłaniania zwycięzcy Konkursu. 
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie  

bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników. 
8.3. Treść Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na Stronie 

Konkursowej przez cały Okres Trwania Konkursu.  


