
Regulamin konkursu na hasło promujące egzoszkielet EKSO GT 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu na hasło reklamowe egzoszkieletu EKSO GT („Hasło”), zwanego dalej 

"Konkursem" jest PHU Technomex Sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, NIP 631 000 01 

38, zwany dalej "Organizatorem". 

2. Celem Konkursu jest wybór najlepszego hasła promującego urządzenie rehabilitacyjne EKSO 

GT oraz terapię na tym urządzeniu. 

3. Konkurs trwa od dnia 24.04.2017 r. do 28.04.2014 r., przeprowadzony jest za pośrednictwem 

Internetu. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie 

www.projektekso.pl 

4. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator. 

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz.U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.). 

7. Niniejszy regulamin (dalej ,,Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i 

obowiązki Uczestników Konkursu. 

8. Konkurs zarezerwowany jest dla osób pełnoletnich. 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1.Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w 

Regulaminie nazywane dalej „Uczestnik Konkursu”. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub osoby współpracujące z 

Organizatorem na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej, 

jak również małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo takich osób. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki 

określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może wezwać wszystkich lub niektórych tylko 

Uczestników Konkursu pod rygorem wykluczenia z Konkursu, do złożenia w terminie 2 dni, 

oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów lub ich 

kopii, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. 

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu 

oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się 

do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, 

które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

5. Uczestnictwo w Konkursie oraz udostępnienie przez Uczestnika swoich danych są całkowicie 

dobrowolne oraz nieodpłatne. 

§ 3. Przebieg Konkursu 



1. Aby wziąć udział w Konkursie i tym samym uzyskać możliwość ubiegania się o nagrodę, należy 

najpóźniej w dniu 28.04.2017 r. zaproponować hasło promujące egzoszkielet EKSO GT oraz 

terapię na nim, w tym celu należy: 

a) wypełnić formularz na stronie http://projektekso.pl/?page_id=380, 

b) dokonać akceptacji Regulaminu Konkursu. 

2. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu maksymalnie jedno hasło. 

3. Zgłoszenie przez Uczestnika Konkursu hasła do Konkursu w sposób określony w niniejszym 

paragrafie, jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że: 

a) hasło nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, 

b) Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia hasła do Konkursu oraz 

udzielenia zezwolenia na publikację hasła przez Organizatora, 

4. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu, w przypadku gdy: 

a) poweźmie podejrzenie, że hasło narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób 

trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, 

b) Organizator wezwał Uczestnika Konkursu, pod rygorem wykluczenia z Konkursu, do 

złożenia w terminie 2 dni, oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia 

określonych dokumentów lub ich kopii, jak również podania adresu zamieszkania i numeru 

telefonu kontaktowego, a Uczestnik nie wykonał tych czynności. 

5. O decyzji o wykluczeniu Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie organizator zawiadamia 

uczestnika w formie pisemnej na podany przez niego adres. Od decyzji nie przysługuje odwołanie, 

a ewentualne skargi z tego tytułu Organizator pozostawia bez rozpoznania. 

§ 4. Zasady wyłaniania Zwycięzcy 

1.Wyboru zwycięzcy Konkursu dokona jury składające się z 3 przedstawicieli Organizatora. 

Spośród Uczestników Konkursu, którzy spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie przewidziane 

niniejszym regulaminem, jury do dnia 02.05.2017 r. wyłoni 2 zwycięzców Konkursu, których hasła, 

zdaniem jury, okazały się najbardziej interesujące i trafne. 

2. Zwycięzca będzie uprawniony do otrzymania nagrody, o którą przewiduje niniejszy 

regulaminu („Nagroda”). 

3. Organizator opublikuje do dnia 02.05.2017 r. na stronie www.projektekso.pl zwycięskie hasła oraz 

zawiadomi ich autorów o fakcie uzyskania przez nich prawa do otrzymania nagrody pocztą 

elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Uczestnika zgodnie z niniejszym regulaminem. 

§ 5. Nagroda 

1. Nagrodą w Konkursie są dwa vouchery o wartości 120 (sto dwadzieścia) złotych do 

uczestnictwa w biegu Wings for Life w Poznaniu w dniu 07.05.2017 r.. 

2. Do realizacji nagrody ma zastosowanie także regulamin organizatora biegu Wings for Life: 

https://worldrun2016.s3.amazonaws.com/registration/terms/rulebook_2017_pol_pl.pdf  

3. Zobowiązanie Organizatora do wydania nagrody stanowi przyrzeczenie publiczne w 

rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 193, z późn. zm.). 
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4. Nagroda przysługuje Zwycięzcy jedynie w formie określonej w regulaminie, bez możliwości 

wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagrody na inną w miarę możliwości podobną w 

przypadku gdy wydanie nagrody będzie niemożliwe bądź bardzo utrudnione z przyczyn nie leżących po 

stronie Organizatora. W przypadku zamiany nagrody na inną wartość nagrody nie ulegnie zmianie. 

6. Warunkiem otrzymania przez Zwycięzcę nagrody jest łączne spełnienie przez Zwycięzcę 

następujących czynności pod rygorem utraty prawa do otrzymania nagrody: 

a) przesłanie przez Zwycięzcę, w ciągu 1 (jednego) dnia od ogłoszenia Zwycięzcy, danych 

niezbędnych do wydania nagrody, 

b) na żądanie Organizatora podpisanie przez Zwycięzcę umowy nieodpłatnego przeniesienia 

przez Zwycięzcę na Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych do hasła 

reklamowego na wskazanych w niniejszym regulaminie polach eksploatacji. Projekt ww. 

umowy dostarczy Organizator. 

7. Jeżeli Zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym 

paragrafie lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia 

Zwycięzcy przez Organizatora, uważa się, że Zwycięzca zrzekł się nagrody i tym samym jego prawo do 

otrzymania nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

8. Zwycięzca oświadcza że jest świadom zobowiązań publicznoprawnych, w szczególności 

podatkowych, wynikających z otrzymania nagrody. 

§ 6. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 

2. Uczestnik Konkursu podczas procesu zgłaszania hasła akceptuje regulamin Konkursu oraz wyraża 

zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3 

niniejszego paragrafu oraz na publikację przez Organizatora w serwisach przez niego prowadzonych 

imienia i nazwiska Zwycięzcy wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora w celach 

związanych z prowadzeniem Konkursu, w szczególności ogłoszeniem Zwycięzcy, przekazaniem 

nagrody oraz przetwarzane w celach marketingowych i handlowych oraz sprawozdawczości 

księgowej i podatkowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 

4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, ich poprawiania 

oraz żądania ich usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika Konkursu 

danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i dla 

prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

§ 7. Prawa autorskie 

1. Nadesłanie przez Uczestnika Konkursu Hasło w celu wzięcia udziału w Konkursie jest równoznaczne 

ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że hasło nie narusza obowiązujących 

przepisów prawa, żadnych praw osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego. 
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2. Nadesłanie przez Uczestnika Konkursu Hasło w celu wzięcia udziału w Konkursie jest 

równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że hasło wolne jest od praw 

i roszczeń osób trzecich oraz oświadczenia, że Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność z 

tytułu roszczeń osób trzecich, wynikających lub związanych z wykorzystywaniem go w celach i 

formie przewidzianej niniejszym regulaminem. 

3. Organizator z chwilą wydania nagrody nabywa całość autorskich praw majątkowych do hasła. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do hasła następuje, bez ograniczeń terytorialnych i 

czasowych, oraz obejmuje pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. 

4. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do hasła. 

5. Uczestnik Konkursu zezwala Organizatorowi na wykonywanie autorskich praw zależnych do 

hasła. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, wynikające 

z naruszenia przez Uczestnika Konkursu ich praw w związku z zamieszczeniem, publikacją i 

przesłaniem hasła, w szczególności praw autorskich do hasła. 

7. W razie wystąpienia przez jakiekolwiek osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko 

Organizatorowi, związanymi z naruszeniem praw osób trzecich przez Uczestnika Konkursu, Uczestnik 

Konkursu przejmie na siebie i zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia oraz zapłaci należne 

odszkodowanie, w tym poniesione przez Organizatora koszty sądowe i koszty zastępstwa 

procesowego. W razie wystąpienia z takimi roszczeniami przeciwko Organizatorowi w procesie 

cywilnym, Uczestnik zobowiązuje się przystąpić na żądanie Organizatora do toczącego się 

postępowania, a w razie wyrażenia na to zgody przez powoda, wstąpić za zgodą stron do toczącego 

się postępowania w miejsce Organizatora, w celu zwolnienia go od udziału w sprawie. 

§ 8. Odpowiedzialność 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty, opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w 

komunikacji z Uczestnikami Konkursu lub Zwycięzcami, wynikające z przyczyn niezależnych od 

Organizatora, w tym w szczególności za działania poczty, banków lub operatorów 

telekomunikacyjnych. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (zwanej dalej 

"Ustawą"), wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PHU 

Technomex Sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, NIP 631 000 01 38 w celu 

przetwarzania przez Administratora w celach związanych z prowadzeniem Konkursu na hasło 

promujące egzoszkielet EKSO GT, w szczególności ogłoszeniem Zwycięzcy, przekazaniem nagrody oraz 

przetwarzane w celach marketingowych i handlowych oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej. 

Podanie danych jest dobrowolne, a Uczestnikowi Konkursu zgodnie z ustawą przysługuje prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Ponadto oświadczam, że: 



- hasło nie narusza obowiązujących przepisów prawa, żadnych praw osób trzecich oraz zasad 

współżycia społecznego, 

- jestem w pełni uprawniony/-a do zgłoszenia hasła do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na 

publikację hasła przez Organizatora tj. PHU Technomex Sp. z o.o., 

- zapoznałem/-am się i akceptuję w pełni treść Regulaminu Konkursu.  



 

 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów lub innych materiałów 

stworzonych przez Uczestników Konkursu w związku z Konkursem. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Uczestników Konkursu podejmowane 

przez nich wobec innych Uczestników Konkursu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub 

niedoręczeniem powiadomienia o prawie do otrzymania nagrody z przyczyn niezależnych od 

Organizatora, w szczególności w przypadku błędnego podania przez Uczestnika Konkursu adresu 

e-mail, na który zostało wysłane powiadomienie o prawie do otrzymania nagrody. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Uczestnikowi 

Konkursu nagrody, z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z przyczyn leżących 

po stronie Uczestnika Konkursu. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wzięcia przez Uczestnika Konkursu 

udziału w Konkursie spowodowaną w szczególności awarią systemu, ograniczeniami 

technicznymi sprzętu, jakim dysponuje Uczestnik Konkursu lub innymi ograniczeniami 

technicznymi, a także innymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora. 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w każdym salonie 

2. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu Uczestnik 

Konkursu zobowiązany jest do dnia ogłoszenia wyników Konkursu zwrócić się do Organizatora o 

wyjaśnienie wątpliwości. 

3. W przypadku sporów wynikłych w związku z Konkursem lub regulaminem sądem właściwym 

do jego rozpatrzenia jest sąd właściwy ze względu na siedzibę pozwanego. 

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika Konkursu z 

treścią regulaminu i jego akceptacją. 

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy polskiego prawa. 
 


