Regulamin konkursu Pracodawca dla Inżyniera 2016

§ 1. Postanowienia ogólne

1.

2.
3.

4.

Organizatorem konkursu o nazwie "Pracodawca dla Inżyniera" (zwanego dalej "Konkursem")
jest Stowarzyszenie Studentów BEST, z siedzibą w Warszawie przy Placu Politechniki 1 p. 142,
zwane dalej "Organizatorem".
Partnerem Technicznym Projektu jest SW Research Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy
ulicy Łuckiej 2/6 zwany dalej „Partnerem Projektu”.
Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach Serwisów Internetowych prowadzonych przez
Partnera pod adresem URL: http://www.studentswatch.pl/PracodawcaDlaInzyniera,
zwanego dalej "Serwisem Ankietowym", w dniach od 8 stycznia 2016 roku do 2 marca 2016
roku – koniec plebiscytu 23:59, 2.03.2016r.
Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Warunki Uczestnictwa w Konkursie

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie nie mogą brać
udziału w Konkursie.
Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby studiujące na uczelniach wyższych, w tym
studenci III stopnia
Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Stowarzyszenia Studentów BEST,
Pracownicy SW Research i podmiotów z nimi powiązanych
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego
Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w
Konkursie.
Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do
otrzymania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg Konkursu

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

Uczestnicy Konkursu, w terminie od dnia 8 stycznia 2016 roku do 2 marca 2016 wypełniają
ankietę znajdującą się pod adresem URL: pod adresem URL:
https://ankieteo.pl/ankieta/PDI_2016
Jeden Uczestnik może tylko raz wypełnić ankietę i odpowiedzieć na pytania. W przypadku
wypełnienia ankiety więcej niż raz, Uczestnik nie będzie brany pod uwagę przy losowaniu
nagród.
Uczestnik po wypełnieniu ankiety podaje swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail, co pozwala
mu uzyskać indywidualny numer ID oraz wygenerować indywidualne hiperłącze. Dane, które
Uczestnik podaje w celu uczestniczenia w Konkursie, są wykorzystywane jedynie w celu
przeprowadzenia niniejszego Konkursu i nie są wykorzystywane w celach marketingowych
przez Organizatora, Partnera Projektu ani przez inne podmioty.
Indywidualny numer ID pozwala na sprawdzenie ilości posiadanych punktów na stronie pod
adresem WWW http://www. PracodawcaDlaInzyniera.pl
Indywidualnie generowane dla każdego Uczestnika hiperłącze pozwala Uczestnikowi zbierać
punkty poprzez polecanie ankiety znajomym.
Za wypełnienie ankiety Poleconej za pomocą hiperłącza Osobie, Uczestnik polecający
otrzymuje 1 pkt.
Za Osobę Poleconą rozumie się Osobę, która korzystając z otrzymanego hiperłącza, wypełniła
wszystkie pola ankiety prawdziwymi danymi oraz zatwierdziła poprawność odpowiedzi
naciskając przycisk "Zakończ".
W przypadku, gdy Osoba Polecona poda fałszywe informacje, nie wypełni wszystkich pól lub
wypełni je błędnie, Organizatorzy mają prawo odjąć punkty Uczestnikowi, który polecił taką
osobę. Liczba punktów odjętych z konta Uczestnika będzie równa liczbie fikcyjnych kont.
Wypełnienie ankiety i podanie informacji, o których jest mowa w § 3. p. 3. Umowy jest
jednoznaczne ze zgłoszeniem się Uczestnika do udziału w Konkursie.
Lista 25 osób posiadających największą liczbę punktów znajduje się na stronie:
http://www.PracodawcaDlaInzyniera.pl

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1.

Spośród Uczestników Konkursu, którzy spełniają warunki Regulaminu, Nagrodę Główną
otrzyma Uczestnik, który uzbiera największą liczbę punktów. W przypadku remisu nagrodę
otrzyma osoba, która wcześniej zaprosiła ostatnią osobę.

2.

Trzy kolejne osoby z największą ilością uzbieranych punktów otrzyma Nagrody Pocieszenia.
W przypadku remisu nagrodę otrzyma osoba, która wcześniej zaprosiła ostatnią osobę.

3.

Organizator opublikuje na stronie Serwisu listę zwycięzców oraz zawiadomi ich o fakcie
uzyskania prawa do Nagrody pocztą elektroniczną do dnia 30 marca 2016 roku.

4.

Zasady przyznawania nagród w konkursach towarzyszących plebiscytowi zostaną umieszone
na fanpage’u organizatora w dniu rozpoczęcia danego konkursu.

§ 5. Nagrody

1.

Nagrodą Główną w Konkursie jest kamera GoPro Hero4 lub iPad2 Wi-Fi 32 GB – do ustalenia
przez uczestnika w terminie od 5 do 10 marca 2016 roku. Nagrodę otrzyma Uczestnik z
największą ilością uzbieranych punktów. Kolejnym 3 osobom z największą ilością punktów
zostaną wręczone Nagrody Pocieszenia, w postaci ogłoszonej przez organizatora do 15.03.16.

2.

Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną Nagrodę spośród
określonych w Regulaminie.

3.

Nagrody zostaną wysłane pocztą lub będą wręczane osobiście w siedzibie Organizatora.

