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REGULAMIN KONKURSU WIOSENNEGO SMEO  

 

I. KONKURS 

Regulamin określa zasady prowadzenia i uczestnictwa w Konkursie Wiosennym SMEO. 

 

II.  ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu Wiosennego SMEO jest SMEO S.A. z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000679116, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

NIP: 5252712429, REGON: 367336046 posiadająca kapitał zakładowy w pełni opłacony w 

wysokości 3 621 950,00 PLN, zwana w dalszej części Regulaminu SMEO lub Organizatorem. 

 

 

III. DEFINICJE 

1. Profil SMEO – profil SMEO na portalu społecznościom Facebook 

https://www.facebook.com/smeopl lub na portalu społecznościowym Instagram 

https://www.instagram.com/smeo.pl/ lub na portalu społecznościowym LinkedIn 

https://www.linkedin.com/company/smeo ; 

2. Wpis konkursowy – komentarz nawiązujący do Zadania Konkursowego, który jest publikowany 

przez Uczestnika na Profilu SMEO pod postem ogłaszającym Konkurs; 

3. Wniosek o faktoring – wniosek o przyznanie limitu finansowania faktur wypełniony na stronie 

www.smeo.pl – przejście na stronę www z linku podanego w poście konkursowym; 

4. Nagroda – inteligentna opaska Mi Smart Band 6; 

5. Konkurs – konkurs o nazwie Konkurs Wiosenny SMEO prowadzona przez SMEO na podstawie 

Regulaminu; 

6. Uczestnik – osoba prowadząca Jednoosobową Działalność Gospodarczą; 

7. Regulamin – niniejszy Regulamin. 

 

IV. ZASADY KONKURSU 

1. W celu przystąpienia do Konkursu Uczestnik musi spełnić wszystkie poniższe wymagania: 

a. polubić profil SMEO na portalu www.facebook.com lub www.instagram.com lub 

www.linkedin.com w okresie obowiązywania Konkursu; 

b. Posiadać aktywny profil na portalu www.facebook.com lub www.instagram.com lub 

www.linkedin.com (zwany dalej: „Profilem”), dane zawarte na Profilu muszą być 

prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.̨ 

https://www.facebook.com/smeopl
https://www.instagram.com/smeo.pl/
https://www.linkedin.com/company/smeo
http://www.smeo.pl/
http://www.instagram.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.instagram.com/
http://www.linkedin.com/
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c. złożyć wniosek o faktoring na stronie internetowej www.smeo.pl za pośrednictwem 

linku podanego w poście na profilu SMEO na portalu www.facebook.com lub 

www.instagram.com, dotyczącym Konkursu; 

d. zamieścić Wpis konkursowy na co najmniej jednym Profilu SMEO pod postem o 

Konkursie. Wpis konkursowy powinien dotyczyć odpowiedzi na pytanie „Gdybyś 

niespodziewanie otrzymał 1 milion złotych - co byś z nim zrobił?” 

2. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi wybranemu przez Komisję Konkursową powołaną 

przez Organizatora. Komisja sprawuje nadzór nad poprawnym przebiegiem Konkursu i 

realizuje wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania w związku z organizacją i 

rozstrzygnięciem Konkursu. 

3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojego nicku, jak 

również swojego wizerunku, jeżeli zostanie Zwycięzcą (Laureatem) albo jego utwór zostanie 

opublikowany przez Organizatora w sposób opisany w niniejszym Regulaminie. 

4. W Konkursie nie mogą ̨uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora oraz inne 

podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie 

Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej 

rodziny należy rozumieć:́ wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków 

rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w 

stosunku przysposobienia. 

5. Lista zwycięzców zostanie opublikowana w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia 

Konkursu na Profilach SMEO przez podanie nicków zwycięzcy. Warunkiem otrzymania Nagrody 

jest przesłanie w wiadomości prywatnej do Organizatora danych (imię i nazwisko, adres 

zamieszkania oraz numeru telefonu kontaktowego) w terminie 30 dni od daty otrzymania 

informacji o przyznaniu Nagrody, celem wysłania Nagrody. Niewysłanie wiadomości z danymi 

adresowymi w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników, skutkuje utratą prawa do Nagrody. 

Brak przesłania powyższych danych będzie oznaczać brak woli otrzymania Nagrody. 

6. Uczestnik nie może przenieść ́prawa do nagrody na osobę ̨trzecią. Uczestnik może zrzec się ̨

prawa do nagrody. Uczestnik nie może żądać wypłaty Nagrody w formie pieniężnej ani 

wymiany wygranej Nagrody na inną 

7. Nagroda zostanie przesłana na koszt Organizatora pod adresy wskazane przez zwycięzcę w 

ciągu 30 dni roboczych, licząc od daty przesłania przez zwycięzcę danych, o których mowa pkt. 

5 powyżej. 

8. Organizator Konkursu pokryje ewentualne koszty podatku, który Uczestnik będzie 

zobowiązany zapłacić w związku z wygraną Nagrodą. 

 

V. PRAWA AUTORSKIE 

 

1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i 

przenoszalnej licencji na korzystanie z utworów powstałych w związku z udziałem w Konkursie, 

t.j. Wpisów konkursowych, od dnia ich udostępnienia poprzez ich zgłoszenie do Konkursu (t.j. 

publikację na Profilu), bez ograniczenia czasowego oraz terytorialnego na następujących 

polach eksploatacji: 

http://www.smeo.pl/
http://www.facebook.com/
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a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Wpisów konkursowych – wytwarzanie 

dowolną techniką egzemplarzy Wpisów konkursowych, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Wpis Konkursowy 

utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy, 

c. w zakresie rozpowszechniania Wpisów konkursowych w sposób inny niż określony w 

ppkt b powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności 

w Internecie). 

2. Uczestnik w ramach licencji udziela również Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie 

zależnych praw autorskich do opracowań Wpisów konkursowych wykonanych przez 

Organizatora lub przez podmioty trzecie oraz upoważnia Organizatora do zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Zadań Konkursowych, na czas 

obowiązywania licencji. 

3. Uczestnik poprzez złożenie Wpisu konkursowego oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Wpisu 

konkursowego. 

 

VI. OKRES  OBOWIĄZYWANIA KONKURSU 

Konkurs rozpoczyna się dnia 11.03.2021 roku w momencie opublikowania posta 

konkursowego na Profilu SMEO i obowiązuje do dnia 31.03.2022 roku do godziny [23:59:59].  

 

VII. REKLAMACJE 

1. Uczestnik lub osoba, która starała się zostać Uczestnikiem, może zgłosić reklamacje związane 

z Konkursem: 

a. na adres elektroniczny SMEO zarzad@smeo.pl; 

b. na adres siedziby lub adres korespondencyjny SMEO . 

2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika lub podmiotu, który starał się zostać 

Uczestnikiem oraz opisanie przyczyny reklamacji. 

3. SMEO (w zależności od tego, którego podmiotu dotyczy reklamacja) rozpatrzy reklamację 

niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej 

otrzymania. 

4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i 

udzielenie odpowiedzi w terminie 30 – dniowym, SMEO w informacji przekazywanej osobie, 

która wystąpiła z reklamacją:  

a. wyjaśnia przyczynę opóźnienia;  

b. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;  

c. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który 

nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.  

5. Odpowiedzi na reklamacje SMEO udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego 

nośnika informacji.  
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VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników w ramach Konkursu jest wyłącznie 

Organizator, a nie portal www.facebook.com, www.instagram.com lub www.linkedin.com. 

2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, polecany ani przeprowadzany 

przez portal www.facebook.com, www.instagram.com lub www.linkedin.com ani z nimi 

związany. Każdy Uczestnik przystępując do Konkursu w pełni zwalnia portal 

www.facebook.com, www.instagram.com oraz www.linkedin.com z odpowiedzialności 

związanej z Konkursem. Informacje podawane przez Uczestników są informacjami 

podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com, www.instagram.com lub 

www.linkedin.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia 

Konkursu przez Organizatora. 

3. Konkurs podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana. 

4. Wszelkie spory wynikające z Konkursu poddane są rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo 

dla siedziby SMEO. 

5. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników zostały zawarte w „Polityce 

przetwarzania danych osobowych w zakresie świadczenia usług faktoringowych”, która 

znajduje się na stronie www.smeo.pl.  

http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/
http://www.instagram.com/
http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/
http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/
http://www.smeo.pl/

