
REGULAMIN KONKURSU “ODKRYJ LEMA W KRAKOWIE”

I. DEFINICJE
Organizatorem Konkursu “Odkryj Lema w Krakowie” („Konkurs”) jest ClippGO Ltd. z
siedzibą w Londynie: 182-184 High Street North, Office 264b, E6 2JA Londyn Wielka
Brytania („Organizator”), wydawca aplikacji mobilnej ClippGO! (“Aplikacja”).
Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości na portalu Facebook.com na
fanpage’u ClippGO Polska. Partnerem konkursu jest Krakowskie Biuro Festiwalowe,
ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków.
Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba
fizyczna zamieszkała na terenie Polski, która w terminie wskazanym w punkcie II.
Regulaminu, weźmie udział w Konkursie.
Każdy z Uczestników przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał się i
akceptuje warunki Regulaminu Konkursu.
Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie adresu zamieszkania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Nagrody otrzymają autorzy wybranych odpowiedzi konkursowych.

II. PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs odbywa się Aplikacji.
Konkurs rozpoczyna się 4 września 2021 o godz. 0:01 i kończy 10 grudnia 2021 o
godz. 23.59.
Celem Konkursu jest zachęcenie użytkowników do aktywności związanej z Rokiem
Lema i zwiedzaniem Krakowa.
W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien spełnić warunki:

1. pobrać i zainstalować bezpłatną Aplikację ClippGO! na swój telefon
komórkowy oraz założyć bezpłatne konto użytkownika w Aplikacji niezbędne
do udziału w Konkursie. Linki do pobrania Aplikacji opublikowane są na
stronie www.clippgo.pl

2. odpowiedzieć poprawnie w formie komentarza na co najmniej jedno pytanie
konkursowe umieszczone w Aplikacji w wiadomościach użytkownika
„RokLema”, dotyczących Stanisława Lema i opublikowanych w pobliżu
następujących adresów w Krakowie:

A. Rynek Główny, w pobliżu pomnika Adama Mickiewicza
B. ul. Wiślna 12
C. ul. Św. Anny 12
D. ul. Długa 1
E. małe sklepiki wzdłuż ul. Długiej
F. ul. Piłsudskiego 19
G. ul. Krupnicza 22
H. ul. Dunajewskiego 5
I. ul. Śląska 3
J. ul. Bonerowska 5

http://www.clippgo.pl


K. al. Focha 1
L. ul. Żywiczna 10 (przed wejściem na teren ogrodu i hotelu

Ekosamotnia)
M. Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego przed Dworcem Głównym PKP
N. Dom Stanisława Lema, ul. Narwik, Osiedle Kliny
O. ul. Józefińska 24, “Robot Lema” – mural literacki poświęcony

twórczości pisarza
P. Park Lotników Polskich, Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema.

1. opublikować w co najmniej jednym z powyższych adresów w pobliżu
wiadomości konkursowej (w odległości do 100 metrów od niej) własnego
clippa zawierającego zdjęcie, w którym uczestnik wyrazi swój sposób
świętowania Roku Lema - Jury będzie oceniało oryginalność, pomysłowość i
kreatywność clippów Uczestników.

III. WYNIKI I NAGRODY
Jury Konkursu nagrodzi autorów 5 najciekawszych zdaniem Jury wiadomości clipp
zawierających zdjęcie, którzy prawidłowo odpowiedzieli na pytanie konkursowe.
Zdjęcie może być również grafiką.
Nagrodami w konkursie jest 5 zestawów zawierających:

● 2 książki Stanisława Lema wydane przez Wydawnictwo Literackie
● zestaw pocztówek wydanych z okazji Roku Lema
● książkę-niespodziankę od Krakowa Miasta Literatury UNESCO

Nagrody otrzymają autorzy wybranych odpowiedzi konkursowych.
Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
Każdy uczestnik może umieścić dowolną liczbę wiadomości clipp.
Organizator w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu
opublikuje na Facebooku ClippGO Polska informację o tym, że Jury nagrodziło
zwycięzców Konkursu. Lista zwycięzców zostanie opublikowana w tym samym
czasie w Aplikacji w ten sposób, że nazwy użytkowników, którzy zostali nagrodzeni
w Konkursie zostaną wymienione w clippie konkursowym na Rynku Głównym obok
pomnika Adama Mickiewicza. Nagrodzeni uczestnicy Konkursu mogą odczytać
również notyfikację o wymienieniu ich nazwy użytkownika w Liście powiadomień w
Aplikacji.
Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy zobowiązani są do niezwłocznego
skontaktowania się z Organizatorem Konkursu i podania danych adresowych do
wysyłki nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej do fanpage’a
ClippGO Polska na portalu Facebook lub wysłanie danych na adres
info@clippgo.com. W zgłoszeniu Użytkownik powinien podać swoją nazwę
Użytkownika w Aplikacji. Zgłaszając się oświadcza, że to jest jego konto
Użytkownika. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa
powyżej, w terminie 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora,
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oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich
roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE
Organizator obowiązany jest, w ciągu 2 miesięcy od daty ogłoszenia wyników
konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.
Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres Organizatora: info@clippgo.com, w terminie 14 dni,
od dnia zakończenia konkursu.
Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia
Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę
użytkownika w aplikacji ClippGO!, oraz adres e-mail Uczestnika, jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres
mailowy podany w reklamacji.
Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie powyżej nie będą
rozpatrywane.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane
będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy Konkursu
mają prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych na zasadach i w
zakresie określonym w ww. ustawie, tj. prawo do wglądu do danych, prawo ich
poprawiania oraz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych.
Podanie przez Uczestnika danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania
na terytorium Polski, numer telefonu) dla celów związanych z Konkursem jest
dobrowolne, ale niezbędne do wydania przez Organizatora nagrody.
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie imienia i nazwiska
Uczestnika Konkursu na profilu Organizatora Konkursu w serwisie Facebook.com
oraz na stronie Clippgo.pl
Uczestnicy Konkursu poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie wyrażają zgodę
na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wskazanych w
treści Regulaminu. Dane osobowe udostępnione przez Uczestnika będą
przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także
prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach
hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.



Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani
związany z serwisem społecznościowym Facebook® ani jego właścicielem czy
administratorem. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy
Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z
Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do
właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień
Regulaminu.

Wrzesień, 2021.


