
Regulamin Konkursu  
Quiz Świąteczny 

 
 

I. 
Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem konkursu jest Pasja Informatyki s.c. 
Fundatorem nagród w konkursie jest No Fluff Jobs sp.z.o.o. Dawniej: No Fluff Jobs Magdalena              
Gawłowska-Bujok. 
 
2. Niniejszy Regulamin ustanawia zasady przeprowadzania Konkursu na stronie:         
https://forum.pasja-informatyki.pl/ Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach: 10.12.2017 od        
godziny 14:00 do 13.12.2017 do godziny 14:00. 
 
3. Przedmiotem konkursu jest rozwiązanie quizu z zakresu tematyki programowania.  
 
4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez serwis           
Facebook. Serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności w kwestii konkursu. 
 
5. Uczestnik udziela odpowiedzi poprzez zaznaczenie pól wyboru oraz wypełnianie pól przy            
pytaniach otwartych  w formularzu konkursowym.  
 
6. Uczestnik będzie identyfikowany poprzez adres e-mail przypisany dla danego konta na forum Pasja              
Informatyki. 
 
7. Nagroda główna to Słuchawki HYPERX Cloud KHX-H3CL/WR wraz z zestawem gadżetów            
(kubek, podkładka pod mysz). 
Pozostałe nagrody przewidziane dla kolejnych miejsc stanowią: 2 zestawy upominkowe Power bank            
ESPERANZA Kinetic EMP108K wraz z zestawem gadżetów (kubek, podkładka pod mysz) oraz 2             
zestawy upominkowe (kubek, podkładka pod mysz). Nagrody zostaną wysłane do zwycięzcy na koszt             
Organizatora Konkursu w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu ogłoszenia wyników              
konkursu.  
 
 

II. 
Warunki uczestnictwa w konkursie 

 
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na 12 pytań konkursowych w              
jak najkrótszym czasie. Maksymalny czas udzielania odpowiedzi wynosi 20 minut. Odpowiedzi           
należy udzielić wypełniając odpowiednie pole w formularzu konkursowym. Formularz przewiduje          
pytania jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. Za każdą prawidłową odpowiedź użytkownik           
otrzymuje (w zależności od stopnia trudności pytania) 1, 2 lub 3 pkt.  
2. Odpowiedzi będą weryfikowane poprzez aplikację konkursową na forum Pasja Informatyki,           
nadzorowaną przez Organizatora. 
 



3. Jeśli wystąpią zgłoszenia, które otrzymały taką samą ilość punktów, wówczas o ostatecznej             
wygranej rozstrzyga czas udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.  
 
4. W celu weryfikacji zwycięzcy i wydania mu nagrody konkursowej, Zwycięzca Konkursu jest 
zobowiązany do podania następujących danych: imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu           
kontaktowego (w przypadku wysyłki Nagrody kurierem). 
 
5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na umieszczenie ich nazwy użytkownika forum w przypadku             
ich wygranej w Konkursie. 
 
6. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo i obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego             
regulaminu i warunkami danego Konkursu oraz jest zobowiązany do ich przestrzegania. 
 
7. Każda osoba fizyczna może wziąć jednorazowo udział w konkursie, czyli wypełnić formularz             
konkursowy tylko raz.  
 
8. Uczestnik w celu wzięcia udziału w konkursie musi: 
 
a)  posiadać dostęp do Internetu, 
b) posiadać hardware z zainstalowaną przeglądarką www : Firefox, Opera, Chrome Safari lub inną              
równoważną, 
c) posiadać konto poczty elektronicznej i numer telefonu. 
d) posiadać aktywne konto na portalu forum Pasja Informatyki.  
 
9. Zakazane jest udzielanie Odpowiedzi lub wysyłanie innych informacji i treści do Pasja Informatyki              
o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, a także treści zawierających wirusy lub mogące            
wywołać zakłócenie lub uszkodzenie systemów komputerowych.  
 

III. 
Przebieg konkursu 

 
1. Wyłonienie zwycięzców może nastąpić w jednym lub w dwóch etapach. W pierwszym etapie              
aplikacja weryfikuje zgodność odpowiedzi, przydzielając po 1, 2 lub 3 pkt za poprawną odpowiedź, w               
zależności od stopnia trudności pytania. W przypadku zaistnienia dwóch lub więcej zgłoszeń o tej              
samej liczbie punktów, aplikacja typuje wygranych na podstawie kryterium czasu. 
 
2. W przypadku wygrania nagrody, Pasja Informatyki s.c skontaktuje się drogą mailową ze zwycięzcą              
i poprosi o dane uczestnika konieczne do wysłania mu wygranej nagrody - adres pocztowy oraz               
numer telefonu. 
 
3. Po dokonaniu wyboru Organizator ogłosi wyniki konkursu w ciągu 24 godzin od zakończenia              
zbierania odpowiedzi. 
 

IV. 
Nagrody 

 



1. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada No Fluff Jobs Sp. z o.o. 
 
2. Wydanie nagrody wypełnia wszelkie roszczenia zwycięzcy. Zwycięzca nie ma prawa do 
wynagrodzenia na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu (np. licencji) lub zwrotu kosztów           
udzielania Odpowiedzi. 
 
3. Uczestnicy, którzy nie są zwycięzcami, zgodnie z niniejszym regulaminem, nie mają prawa do              
roszczenia o wynagrodzenie na podstawie jakiegokolwiek tytułu lub zwrotu kosztów udzielania           
Odpowiedzi. 
 

V. 
Postępowanie reklamacyjne 

 
1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Pasja Informatyki s.c. wyłącznie w              
formie mailowej na adres konkurs@forum.pasja-informatyki.pl do dnia 14.12.2017 do godz. 14:00.           
Za rozstrzyganie reklamacji odpowiada Organizator. 
 
2. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko), jak              
również samą reklamację, tj. skargi, zarzuty, uwagi, propozycje itp. 
 
3. Autor reklamacji zostaje powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową w przeciągu 14             
dni od dnia wysłania reklamacji oraz o treść tego rozstrzygnięcia. 
 

 
VIII. 

Postanowienia końcowe 
 
1. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin oraz warunki danego Konkursu. 
2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu            
uczestnictwa w Konkursie. 
3. O sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Pasja Informatyki/No Fluff          
Jobs Sp. z o.o. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z konkursu bez podania przyczyny.  
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