
Regulamin konkursu – szkolenie za szkolenie 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Akademia Komputerowa AkKom z siedzibą we Wrocławiu, 
adres:  53-676  Wrocław,  ul.  Zelwerowicza  18a,  wpisana  do  ewidencji  działalności  gospodarczej
pod numerem 18149, numer NIP 925-175-75-96, zarządzająca stroną internetową www.akkom.net.pl 
zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

2. Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna, biorąca udział  w konkursie poprzez wykonanie 
czynności określonych w regulaminie oraz akceptująca niniejszy regulamin.

3. Konkurs  organizowany  jest  przez  Akademię  Komputerową  AkKom. Uczestniczy  Konkursu
są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

II. Uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs trwa od 1 września 2011 roku do 30 września 2011.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia konkursu.

3. Uczestnikiem  konkursu  może  zostać  wyłącznie  osoba  fizyczna.  Uczestnikami  konkursu
nie mogą zostać pracownicy firmy Akademia Komputerowa AkKom oraz członkowie ich rodzin.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie zaakceptowania niepełnych zgłoszeń konkursowych,
w szczególności  w przypadku nie  przestrzegania  regulaminu serwisu lub  podania  nieprawdziwych 
informacji.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

6. Nagrody przyznawane w konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną. 
Nagroda główna nie może być również przekazana przez Organizatora wskazanej przez Uczestnika 
osobie trzeciej.

7. Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  w  ciągu  14  dni  od  zakończenia  konkursu na  profilu 
Organizatora na portalu Facebook pod adresem: http://pl-pl.facebook.com/akkomwroc. Informacja
o wygranej zostanie przekazana zwycięzcy także mailowo bądź telefonicznie.

8. Z  chwilą  wzięcia  udziału  w  konkursie  poprzez  przesłanie  zgłoszenia  pocztą  elektroniczną 
Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora programu szkolenia w wybranej przez 
siebie  formie  publikacji  oraz  jako  podstawę  do  utworzenia  planu  szkolenia,  które  może  trafić
do oferty Akademii Komputerowej AkKom; w razie wątpliwości przyjmuje się, że Organizator uzyskał 
od  Uczestnika  licencję  na  bezterminowe  wykorzystywanie  nadesłanego  planu  szkolenia
w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej; powyższy zapis nie narusza autorskich praw 
osobistych Uczestnika.

III. Zasady i wybór zwycięzców

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie konta w serwisie Facebook i kliknięcie 
przycisku "Lubię to" na profilu Akademii Komputerowej AkKom na ww. Serwisie.

2. Konkurs  polega  na  stworzeniu  ramowego  planu  szkolenia  (wymienienie  najważniejszych 
zagadnień i ewentualne opisanie ich) wraz z jego nazwą i wskazaniem grupy docelowej uczestników 
proponowanego w ramach konkursu szkolenia.
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3. Propozycje w pliku pdf, doc lub odt należy przesyłać wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem 
mailowym i kontaktowym numerem telefonu pocztą elektroniczną na adres  konkurs@akkom.net.pl. 
Do  zgłoszenia  należy  również  dołączyć  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  o  treści: 
„Niniejszym  oświadczam,  że  zgodnie  z art. 23  ust. 1  pkt 1  ustawy  z dnia  29 sierpnia  1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich  danych  osobowych  przez  Akademię  Komputerową  AkKom  z  siedzibą  we  Wrocławiu  przy
ul.  Zelwerowicza  18a  w  celach  związanych  z  uczestnictwem  w  konkursie  oraz  informowaniem
o aktualnych ofertach AkKom”.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznego decydowania o wyborze zwycięzcy konkursu
w  oparciu  o  kryterium  najbardziej  profesjonalnie  przygotowanego,  spójnego  i  przydatnego
dla wskazanej grupy docelowej planu szkolenia. 

5. Zgłaszając swój udział w konkursie Uczestnik oświadcza, że posiada autorskie prawa osobiste
i   majątkowe do zgłoszonego przez niego  planu szkolenia oraz że plan ten nie  był  publikowany
ani udostępniany w żadnej innej formie na forum publicznym.

6. Proponowane nazwy i plany szkolenia nie mogą być tożsame lub zbyt podobne do szkoleń 
znajdujących się w ofercie Akademii Komputerowej AkKom.

7. W przypadkach spornych decyduje Organizator.

8. Udział  w  Konkursie  oznacza  zgodę  Uczestnika  na  warunki  Konkursu  określone  niniejszym 
Regulaminem.

IV. Nagrody

1. Nagrodą główną w konkursie jest kupon uprawniający do darmowego uczestnictwa w dowolnie 
wybranym  szkoleniu  komputerowym  z  oferty  Akademii  Komputerowej  AkKom.  Zostaną  również 
przyznane  2  wyróżnienia  w  postaci  kuponu  uprawniającego  do  50%  zniżki  na  dowolnie  wybrane 
szkolenie komputerowe z oferty Akademii Komputerowej AkKom.

2. Nagroda  główna  zostanie  przyznana  jednemu  Uczestnikowi,  który  przystąpi  do  konkursu, 
spełni jego warunki, zostanie zwycięzcą konkursu i poda Organizatorowi dane adresowe niezbędne
do zrealizowania nagrody.

3. Nagrody w postaci kuponów rabatowych zostaną wysłane pocztą elektroniczną w ciągu 10 dni 
od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

4. Uczestnik może otrzymać w ramach jednego konkursu tylko jedną nagrodę.

5. Nagrodę  główną  może  wykorzystać  tylko  i  wyłącznie  zwycięzca  konkursu,  wyróżnienia
w postaci kuponu uprawniającego do 50% zniżki są talonami na okaziciela i mogą zostać wykorzystane 
przez osoby trzecie, którym kupon zostanie przekazany przez osoby wyróżnione, przy czym zdobywca 
nagrody jest zobowiązany przekazać Organizatorowi dane osoby, której kupon został przekazany.

6. Termin i zakres darmowego szkolenia, do którego uprawnia talon, będący nagrodą  główną, 
muszą  zostać  ustalone  z  organizatorem  najpóźniej  na  7  dni  przed  szkoleniem,  które  wybierze 
zwycięzca.  O  zmianie  terminu  szkolenia  Organizator  musi  być  poinformowany  przez  zwycięzcę 
najpóźniej na 3 dni przed jego rozpoczęciem.

7. Organizator ma prawo odwołać szkolenie najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem. 
Zwycięzca  konkursu  lub  osoba  posiadająca  kupon  zniżkowy  zachowuje  w  tym  wypadku  prawo
do odbycia szkolenia w innym terminie, ustalonym z organizatorem. 
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V. Reklamacje

1. Reklamacje  dotyczące  spraw  związanych  z  konkursem  Uczestnik  zgłasza  Organizatorowi
w  terminie  7  dni  od  daty  zakończenia  Konkursu  poprzez  wysłanie  wiadomości  e-mail  na  adres 
konkurs@akkom.net.pl. Reklamacje  zgłoszone  po  upływie  powyższego  terminu  nie  będą
przez Organizatora rozpatrywane.

2. Reklamacje  rozpatrywane  będą  przez  Organizatora  Konkursu  w  terminie  14  dni  od  dnia 
otrzymania  wiadomości  e-mail.  Odpowiedź  na  reklamację  zostanie  wysłana  na  adres  poczty 
elektronicznej  nadawcy  (Uczestnika).  Stanowisko  Organizatora  konkursu  w  sprawie  rozpatrzenia 
reklamacji jest ostateczne.

VI. Polityka prywatności i zasady odpowiedzialności

1. Dane osobowe Uczestnika Konkursu są przekazywane Organizatorowi dobrowolnie.

2. Podawanie danych osobowych przez Uczestników służy wyłącznie realizacji Konkursu przez 
Organizatora.  Dane  te  nie  są  udostępniane  osobom trzecim.  Administratorem danych  osobowych 
przetwarzanych  w  związku  z  uczestnictwem  w  Konkursie  jest  Akademia  Komputerowa  AkKom.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2002r.  Nr  101,  poz.  926  ze  zm.)  oraz  Ustawą  z  dnia  18  lipca  2002r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Uczestnik  ma  w  każdym czasie  zapewniony  dostęp  do  swoich  danych  osobowych  i  może 
zażądać ich niezwłocznego usunięcia. Żądanie dotyczące usunięcia danych osobowych może nastąpić 
za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres Organizatora.

4. Organizator nie administruje portalem Facebook.com i nie ponosi odpowiedzialności za jego 
należyte funkcjonowanie , w tym za dostęp do profilu AkKom oraz działanie przycisków „Lubię to”.

5. Organizator  nie odpowiada także za działanie siły  wyższej,  systemów teleinformatycznych
lub urządzeń od Organizatora niezależnych.

VII. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie. 
Aktualny regulamin jest  zawsze dostępny na łamach Serwisu. W przypadku wątpliwości  Uczestnik 
powinien zwrócić się do Organizatora z prośbą o wyjaśnienie postanowień Regulaminu.

2. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika jest ograniczona do wysokości nagrody, 
do której Uczestnik jest uprawniony.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową niedostępność Serwisu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe doręczenie Uczestnikowi przesyłek 
nadanych  za  pośrednictwem  Poczty  Polskiej  listem  ekonomicznym,  jak  również  nieprawidłowe 
doręczenie lub opóźnienie spowodowane błędnym wskazaniem danych adresowych.

5. Regulamin obowiązuje od 1 sierpnia 2011 roku. Regulamin dostępny jest w każdym czasie
na stronie www.akkom.net.pl oraz w siedzibie Organizatora.
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