
Regulamin konkursu Lepiej Sony 

1. Organizatorem i Sponsorem konkursu jest Cyfrowe.pl Sp. z o.o., ul. Kartuska 

149/11 80-138 Gdańsk, NIP: 583-300-36-28, zwany dalej Organizatorem. 

2. Udział w konkursie może wziąć każda osoba pełnoletnia za wyjątkiem 

pracowników Cyfrowe.pl i ich najbliższych rodzin. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest (warunki muszą zostać spełnione 

łącznie):  

a) stworzenie lepieja (dwuwersowa forma literacka, charakteryzująca się wyrazem 

„lepiej” w pierwszym wersie i „niż” lub „niźli” w drugim wersie. Każdy wers jest 

ośmiosylabowy) związanego z marką Sony, 

b) poprawne wysłanie e-maila zgłoszeniowego na adres aktualności@cyfrowe.pl 

przed upływem okresu trwania konkursu 

c) zamieszczenie lepieja na stronie www.blog.cyfrowe.pl pod wpisem konkursowym 

(http://blog.cyfrowe.pl/index.php/2013/01/lepiej-sony/) przed upływem okresu trwania 

konkursu 

4. W e-mailu zgłoszeniowym należy: 

 podać dane: imię, nazwisko  

 napisać lepiej związany z marką Sony 

 zaakceptować niniejszy regulamin konkursu 

 wyrazić zgodę na dodanie adresu e-mail do bazy mailingowej 

Cyfrowe.pl  

 wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów 

związanych z konkursem 

5. W konkursie biorą udział wszystkie poprawnie zgłoszone lepieje (spełniające 

warunki opisane powyżej w pkt. 3 i 4) z poprawnymi adresami e-mailowymi.  

6. Jeden adres e-mailowy to jedno zgłoszenie – ten sam adres e-mailowy nie 

może być wykorzystany przez kilka osób. W przypadku wysłania więcej niż 

jednego zgłoszenia z tego samego adresu mailowego, w konkursie weźmie 

udział tylko pierwsze poprawne zgłoszenie wysłane z takiego adresu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z konkursu osoby, która 

podała nieprawdziwe dane w zgłoszeniu. 

8. W konkursie wygrywają 3 osoby, które stworzą najciekawsze lepieje według 

opinii Organizatora. 

9. W konkursie możliwe są do wygrania 3 nagrody główne (miejsca 1-3) i 

nagrody pocieszenia (torby, koszulki, smycze). Nagrodami głównymi są: 

I miejsce torba, zegarek, koszulka 

II miejsce portfel, torba  

III miejsce koszulka, torba 

Nagrody pocieszenia zostaną przyznane za zajęcie od 4 do 10 miejsca. 

 

10. Dla niniejszego konkursu są określone nagrody i nie istnieje możliwość 

zamiany jej przedmiotu ani terminu. 

11. Jedna osoba może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz. 

http://www.blog.cyfrowe.pl/


12. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 

na potrzeby niniejszego konkursu oraz wyraża zgodę na ujawnienie jego 

danych osobowych (imię i nazwisko) i zwycięskiego lepieja na stronie 

www.blog.cyfrowe.pl w przypadku wygranej w konkursie. Dodatkowo zwycięzcy 

zostaną poinformowani o wygranej drogą e-mailową. Możliwe są również inne 

formy poinformowania o wygranej: umieszczenie wyników w newsletterze 

Cyfrowe.pl oraz zamieszczenie informacji na profilu Cyfrowe.pl w serwisie 

Facebook. 

13. Laureaci są zobowiązani podać dane do wysyłki Organizatorowi w ciągu 5 dni 

od daty otrzymania informacji o wygranej. W przypadku niedotrzymania 

powyższego terminu nagroda przechodzi na własność Organizatora.  

14. Wysyłka nagród następuje po upływie terminu ustalonego przez Organizatora 

do podania danych.  

15. W wypadku nieodebrania przez Laureata nagrody, nagroda przechodzi na 

własność Organizatora. 

16. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na gromadzenie, 

przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych przez firmę 

Cyfrowe.pl Sp. z o.o. w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133 z 1997 r.). 

17. Konkurs trwa od dnia 03.01.2013 do 16.01.2013. Zgłoszenia przesłane po 16 

stycznia 2013 r. (według daty otrzymania zgłoszenia przez Organizatora) nie 

będą brały udziału w konkursie. 

 

http://www.blog.cyfrowe.pl/

