
 

 

Regulamin Konkursu internetowego „Najbardziej popularny film z Gamesball”  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Najbardziej popularny film z Gamesball” (zwanego w dalszej części niniejszego 

Regulaminu „Konkursem”) jest Gamesball Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 4 lok.206 (dalej: 

Organizator).  

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych  

z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz 

rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.  

3. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu 

(dalej: Regulamin), który stanowi podstawę Konkursu, określa prawa i obowiązki jego uczestników. 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne,  

5. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie.   

 

§ 2 

Uczestnictwo w Konkursie 

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w par 2 pkt. 2 niniejszego Regulaminu, uczestnikiem Konkursu mogą być 

osoby fizyczne pełnoletnie, które:  

A. W okresie do dnia 30.06.2017 roku nagrają własny film lub kilka filmów z grą stołową Gamesball i zamieszczą  

go na YouTube. 

B. Wyślą zgłoszenie udziału w Konkursie wraz z linkiem do tego filmu do Organizatora na adres  bok@gamesball.pl, 

w terminie do dnia 30.06.2017 roku. 

C. Opublikują film w mediach społecznościowych  i zbiorą minimum 300 wyświetleń łącznie z własnych filmów 

D. Filmy z Gamesball mogą być nagrane również przed terminem ogłoszenia Konkursu. 

E. Do dnia 31.07.2017r. do godziny 12.00 prześlą Print Screen z YouTube potwierdzający ilość wyświetleń na adres 

bok@gamesball.pl.  

F. Zobowiążą się, że przez jeden rok nie usuną filmu z YouTube  i dobrowolnie zgodzą się na bezpłatne 

opublikowanie wykonanego przez siebie filmu (zwanego dalej: Pracą) na stronie www.gamesball.pl . 

G. Akceptują niniejszy Regulamin.  

H. Wyrażają zgodę na nieodpłatne przekazanie Organizatorowi praw autorskich. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz  ich członkowie najbliższych rodzin  

(tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).  

3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania 

nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.  

 

§3 

Zasady Konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 09.06.2017r. i zostanie rozstrzygnięty w dniu 31.07.2017r. o godz. 15:00. 

2. Przedmiotem Konkursu jest nagranie przez Uczestnika ciekawego filmu z Turnieju Gamesball, na którym 

zarejestrowany jest mecz na stołowej grze Gamesball, umieszczenie filmu w mediach społecznościowych,  

np. na Facebooku i osiągnięcie jak największej ilości wyświetleń tego filmu na YouTube.  

3. W Konkursie biorą udział wyłącznie Prace osób, które dokonały zgłoszenia do Konkursu. 

4. Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 filmy, pod warunkiem, że będą to jego autorskie  

(tj. wykonane samodzielnie) filmy i osiągną minimum 300 wyświetleń łącznie.  

5. Jury Konkursu dokona sprawdzenia ilości wyświetleń zgłoszonych filmów do konkursu w dniu 31.07.2017 godz. 15.00.  

6. W przypadku utrwalenia na filmie wizerunku osób trzecich, obowiązkiem Uczestnika jest uzyskanie zgody w/w osób 

na wykorzystanie ich wizerunku w celach niniejszego Konkursu. Organizator ma prawo zażądać udokumentowania 

w/w zgody przez Uczestnika.  

7. Wykonane filmy nie mogą zawierać treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, i obowiązującym prawem. 

8. Decyzje Jury pozostają ostatecznymi i nie podlegają zastrzeżeniu. 

 

§ 4 

Nagrody w Konkursie 

1. Autor filmu lub filmów z największą ilością wyświetleń na YouTube otrzyma nagrodę finansową w wysokości  

1000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych).  

2. W przypadku dwóch autorów z ta samą, największą ilością wyświetleń filmów, o uzyskaniu nagrody decydować 

będzie termin zgłoszenia do konkursu. 

3. Nagroda finansowa zostanie opodatkowana podatkiem dochodowym w wysokości 10% (art. 30 ust. 1 pkt 2  

ustawy o PIT).  

4. W ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych po zakończeniu Konkursu, Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą, 

używając adresu e-mail podanego przy zgłaszaniu do Konkursu, w celu uzyskania niezbędnych danych 

osobowych Zwycięzcy do przekazania nagrody i rozliczenia podatku dochodowego.  

5. Nagroda pieniężna przekazana będzie wyłącznie na bankowy rachunek własny Zwycięzcy. 

6. W przypadku nie dostarczenia wszystkich w/w informacji w ciągu 14 dni, nagroda Zwycięzcy przechodzi na kolejną 

osobę z największą liczba wyświetleń, która spełni warunki Regulaminu.  
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§ 5  

Postanowienia końcowe 

1. Wszelka odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wartości nagrody.  

2. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu 

Uczestnikowi Konkursu, w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, którego reklamacja 

dotyczy. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: Gamesball Sp. z o.o. ul. Mangalia 4 lok.206, 

02-758 Warszawa lub mail: bok@gamesball.pl, 

Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania i powiadomi o jej rozstrzygnięciu.   

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dokładny opis i powód reklamacji, imię, nazwisko, dokładny adres lub 

adres email. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne. 

4. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą 

rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.  

5. Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno - reklamowe 

mają charakter wyłącznie informacyjny.  

6. Organizator nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Uczestników. Posiada jedynie kontaktowy adres e-mail 

Uczestnika. Publikacji podlegają wyłącznie dane osobowe zwycięzcy Konkursu, na co Uczestnicy wyrażają zgodę 

przystępując do Konkursu.  

7. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.gamesball.pl. Wszelkie pytania 

dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora – stosownie do kategorii – na adres: bok@gamesball.pl . 

8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, o czym 

poinformuje Uczestników na stronie Organizatora. 

 

Regulamin zatwierdzony w dniu 08.06.2017r. 
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