
Regulamin Konkursu Wygraj God of War: Wstąpienie! 

   

§ 1 Postanowienia ogólne  

1.  Regulamin  określa  warunki  i  zasady  Konkursu  Wygraj God of War: Wstąpienie!którego  

organizatorem  jest  wydawca serwisu  „CKM.PL”  (dalej:  „Serwis  CKM.PL”),  tj.  Marquard  Media  

Polska  Sp.z  o.o.  z  siedzibą  w Warszawie (00-679), przy ulicy Wilczej 50/52 (dalej: „Organizator” lub 

„Wydawca  CKM.PL”).   

2.  Konkurs  zostanie  przeprowadzony  w serwisie  CKM.PL  w okresie od 23.03.2013 do 31.03.2013   

(dalej: „Okres Konkursu”).   

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a  w szczególności  w celu   

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania właściwego wyboru   

kandydatów Wydawca CKM.PL powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji wejdą osoby   

delegowane przez Wydawcę CKM.PL. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają   

zaskarżeniu   

 

§ 2 Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie  

1.  Uczestnikiem  Konkursu  może  być  wyłącznie  osoba  fizyczna,  pełnoletnia  i  posiadająca  pełną   

zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”).   

2.  Uczestnikiem  zostaje  osoba,  o  jakiej  mowa  w  pkt.  1  powyżej,  która  dokonała  prawidłowego    

zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie wysyłając swoje zgłoszenie w serwisie  www.ckm.pl na stronie   

konkursowej Wygraj God of War: Wstąpienie! 

3.  Za prawidłowe Zgłoszenie uważa się wyłącznie takie, które:   

a.  zostało  zgłoszone  w  Okresie  Konkursu,  przez  co  rozumie  się  Zgłoszenia  w  okresie  od    

23.03.2013 do 31.03.2013   

b.  zawiera odpowiedź na zadanie konkursowe umieszczone w treści artykułu Wygraj God of War: 

Wstąpienie! 

Organizator będzie się kontaktować z Uczestnikiem   

   

§ 3 Zasady konkursu  



1.  Uczestnik konkursu zgłasza  się  do konkursu Wygraj God of War: Wstąpienie!poprzez  serwis  

www.ckm.pl,  publikując  odpowiedź , o której mowa w pkt 3.b w swoim komentarzu przez  

stworzony przez siebie profil użytkownika serwisu.  

2.  Komisja  Konkursowa  sprawdzi  wiarygodność  oddawanych  głosów  oraz  zgłaszanych    

kandydatur  –  dwóch laureatów, których zgłoszenia zostaną  uznane za najlepsze przez Komisję   

Konkursową, otrzyma nagrody w postaci płyt DVD z grą „God of War: Wstąpienie”. 

 

§ 4 Nagrody dla finalistów  

1.  Nagrodami w konkursie są dwie płyty DVD z grą „God of War: Wstąpienie" – każda o wartości 230 

PLN. 

2.  O wyborze zwycięzcy zadecyduje Komisja Konkursowa.    

3.  Komisja  Konkursowa  zastrzega  sobie  prawo  weryfikacji,  czy  uczestnicy  Konkursu    

spełniają  warunki określone  w  regulaminie  Konkursu. W  tym  celu  Komisja  Konkursowa    

może  żądać  od  uczestnika złożenia  określonych  oświadczeń,  podania  określonych  danych    

bądź  przedłożenia  określonych dokumentów.  Niespełnienie  warunków  niniejszego    

Regulaminu  lub  wynikających  z  przepisów  prawa  lub odmowa  spełnienia  powyższych    

żądań  powoduje  wykluczenie  danego Uczestnika  z  Konkursu  z jednoczesnym   

wygaśnięciem prawa do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Wydawcy CKM.PL   

4. Jeden laureat Konkursu otrzyma nie więcej niż jedną nagrodę wymienioną w punkcie 1, § 4. 

5. Ostateczne przyznanie nagrody w Konkursie nastąpi po ustaleniu, czy nie został naruszony punkt 5, 

§ 4. Weryfikacja polegać będzie na sprawdzeniu danych osobowych potencjalnych laureatów.  

   

§ 5 Postanowienia końcowe  

1.  Zgłaszając  udział  w  Konkursie  i  biorąc  w  nim  udział  uczestnik podporządkowuje  się    

postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.   

2.  Regulamin  jest jedynym  dokumentem  określającym  zasady  Konkursu,  a jego wykładnia  i    

interpretacja  należy wyłącznie  do  Komisji  Konkursowej.  Regulamin  jest  dostępny  w    

siedzibie  Wydawcy  CKM.PL  oraz  w  serwisie internetowym  www.ckm.pl   

3.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  weryfikacji,  czy  uczestnicy  Konkursu  spełniają    



warunki  określone  w regulaminie  Konkursu.    W  tym  celu  może  żądać  od  uczestnika    

złożenia  określonych  oświadczeń,  podania określonych danych  bądź przedłożenia   

określonych dokumentów. Może również postawić wymóg obecności pod  numerem    

kontaktowym  w  ustalonym  czasie.  Niespełnienie  warunków  Konkursu  lub  wynikających    

z przepisów  prawa  lub  odmowa  spełnienia  powyższych  żądań  powoduje  wykluczenie    

danego  uczestnika  z Konkursu  z  jednoczesnym  wygaśnięciem  prawa  do  jakichkolwiek    

innych  roszczeń  w  stosunku  do Organizatora   

4.  [Dane osobowe] Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia   

Organizatora do przetwarzania jego danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla   

celów organizacji Konkursu, wyłonienia Laureatów Konkursu oraz wydania Nagród jak   

również do publikowania tych danych na stronie internetowej Organizatora.  Dane osobowe   

podane przez uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora, doraźnie, tj.   

wyłącznie w celu weryfikacji finalisty, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego   

podania imienia i nazwiska zwycięzcy - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu.    

Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.   

Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie   

pisemnej na adres Organizatora. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie   

informacji o wszystkich zabawach, nagrodach i Konkursach specjalnych prowadzonych w   

ramach funkcjonowania Konkursu.   

5.  [Reklamacje]  Wszelkie reklamacje związane z Konkursem  należy zgłaszać pisemnie do   

Organizatora,  na  jego  podany  powyżej  adres,  wraz  ze  szczegółowym  uzasadnieniem   

najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.    

6.  Reklamacje  związane  z  Konkursem  rozstrzyga  Komisja  Sprawdzająca  w  składzie:    

Przewodniczący,  Zastępca  Przewodniczącego,    Sekretarz  w  terminie  14  dni  od  daty   

wniesienia reklamacji. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty,   

decyduje data doręczenia. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie   

przysługuje od niej odwołanie.  Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu   



reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez   

Komisję Sprawdzającą.   


