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REGULAMIN KONKURSU 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Poradnik kibica: Wszystko co musisz wiedzieć o 

bezpieczeństwie podczas MŚ 2018” i jest zwany dalej: "Konkursem". 

2. Organizatorem Konkursu jest firma: 

AVLab - Adrian Ścibor, NIP: 6861623527 , REGON: 366687000, siedziba: Przysietnica 889, 36-200 

Brzozów. 

3. Fundatorem nagród jest firma: 

G Data Software Sp. z o. o., ul. Warcisława IV 2, 78-400 Szczecinek, Polska. 

 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA  

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności 

prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 

prawnego.  

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. 

b) osoba biorąca udział w Konkursie musi odpowiedzieć w komentarzu w artykule na pytanie 

konkursowe. 

3. Konkurs trwa od 08.06.2018 do 14.06.2018.  

 

§ 3 NAGRODY 

1. Nagrodą w Konkursie jest: 

a) jedna licencja na oprogramowanie antywirusowe „G DATA Internet Security 2+2” 

2. Nagrodę jedna osoba, która zostanie wspólnie wytypowana przez redakcję portalu AVLab.pl 

3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej drogą elektroniczną na podany adres e-mail 

w ciągu 5 dni od zakończenia konkursu. 

4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć 

pocztą elektroniczną na adres kontakt@avlab.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania 

powiadomienia pod rygorem przekazania prawa do nagrody innej osobie wytypowanej przez redakcję. 

5. Za przekazanie nagrody Zwycięzcy odpowiedzialna będzie redakcja portalu AVLab.  

 

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie Konkursowe. 
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2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane 

w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z przekazaniem nagrody. 

 


