Regulamin konkursu organizowanego przez firmę Schibsted Tech Polska Sp. z o.o.
I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem Konkursu jest Schibsted Tech Polska Sp. z o.o. z siedzibą główną w
Krakowie:
Schibsted Tech Polska Sp. z o.o.
Ul. Armii Krajowej 28,
30-150 Kraków
NIP 6751471453,
Regon 122490640
KRS 0000408354,
zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest wśród internautów, takich jak użytkownicy portalu
Internetowego Facebook (dalej „Uczestnicy Konkursu”).
II. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie w terminie do dnia 24 sierpnia
2014 projektu wykonanego zgodnie z wytycznymi określonymi w załącznku nr 1 do
niniejszego regulaminu, opisanego danymi osobowymi pozwalającymi na ustalenie
tożsamości oraz skontaktowanie się z autorem projektu przez Organizatora.
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. tylko i wyłącznie do celów niniejszego
Konkursu.
3. Z uczestnictwa w Konkursie wykluczona jest osoba związana z Organizatorem
umową o pracę lub też inną umową o charakterze cywilnoprawnym. Uczestnikiem
Konkursu nie może być również osoba związana z jakąkolwiek spółką zależną
Organizatora umową o pracę lub też inną umową o charakterze cywilnoprawnym ani
też członkowie rodziny osób wskazanych powyżej.
III. Zasady przyznawania nagród:
1. Projekty spełniające wymogi opisane w par. II ust. 1 zostaną ocenione przez komisję
powołaną przez Organizatora, złożoną z pracowników Schibsted Tech Polska Sp. z
o.o., wg następujących kryteriów: adekwatność rozwiązania do wymienionych
Zalączniku Nr 1 wymagań koniecznych i dodatkowych, poprawość technologiczna,
nowatorskość rozwiązania.
2. Główną nagrodą rzeczową dla najlepszego projektu jest bilet wstępu na konferencję
PHPCon, która odbędzie się dnia 26-28 września 2014 w Szczyrku, o wartości 369 zł
brutto. Nagroda nie jest wymienialna na jej równowartość w gotówce.
3. Zwycięzca zostaje poinformowany o otrzymaniu nagrody drogą mailową lub
telefoniczną najpóźniej do dnia 5 września 2014.

4. Zwycięzca konkursu, o którym mowa w ust. 3 (dalej „Zwycięzca”) jest również
uprawniony do otrzymania nagrody pieniężnej w wysokości stanowiącej
równowartość 11,11% wartości nagrody rzeczowej. Nagroda pieniężna w całości
przeznaczona jest przez Zwycięzcę na pokrycie zryczałtowanego podatku
dochodowego o którym mowa w ust. 5.
5. Przychód uzyskany z tytułu nagrody rzeczowej oraz nagrody pieniężnej, o których
mowa w ust. 2 i ust. 4, uzyskanych w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu
zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości zgodnej z obowiązującymi
przepisami prawa. Od nagród zostanie pobrany i przekazany do organu podatkowego
10% podatek zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991
roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnik podatku zryczałtowanego
ma prawo potrącić kwotę należnego podatku zryczałtowanego z kwoty nagrody
pieniężnej, o której mowa w ust. 4.
6. Przy odbiorze nagrody rzeczowej zwycięzca Konkursu zobligowany jest do
podpisania „Protokółu odbioru nagrody”, podania danych ewidencyjnych i
identyfikacyjnych niezbędnych do celów podatkowych oraz podpisania oświadczenia,
iż nagrodę pieniężną przeznacza na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego
od otrzymanej nagrody. Powyżej wskazany wymóg warunkuje wydanie nagrody
rzeczowej.
7. Za datę uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego uznaje się datę odbioru
nagród.

IV. Postanowienia końcowe.
1. Treść regulaminu dostępna jest na stronie WWW organizatora: www.schibsted.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
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