
Regulamin Konkursu CodeWeek 

§ 1 
Zakres przedmiotowy 

Niniejszy regulamin reguluje zasady konkursu pod nazwą „CodeWeek”, określa warunki uczestnictwa i nagradzania 
uczestników biorących udział w Konkursie, czas trwania, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób 
składania reklamacji, a także prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora. 

§ 2 
Organizator 

1. Organizatorem konkursu jest Jarosław Blichiniewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lampka 
Design – Jarosław Blichieniewicz, ul. Kusocińskiego 136 lok. 44,94-054 Łódź, NIP 7752378041, REGON 
366038298. 

2. Organizator jest właścicielem serwisu hbps://otwartelekcje.pl/,  za pośrednictwem którego realizowane będą 
poszczególne etapy konkursu. 

3. Konkurs realizowany jest przy współpracy z Partnerami Konkursu: 
a) Cortland sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-122) przy ul. Zgoda 38, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w 

Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS Nr: 0000031468, Kapitał zakładowy 
60.000,00 zł opłacony w całości, REGON: 630008749, NIP: 778-00-43-683. 

b) iSpot Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000500329, o 
kapitale zakładowym 78 200 300 PLN, NIP: 5272710089, REGON: 147129582. 

4. Właścicielem nagród wydawanych w Konkursie są wyżej wymienieni Partnerzy Konkursu, Organizator wyda 
nagrody, o których mowa w Regulaminie, w imieniu Partnerów: Cortland sp. z o.o. i iSpot Poland Sp. z o.o. 

§ 3 
Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 września i trwa do dnia 27 października 2021 r.  
2. Konkurs podzielony jest na pięć etapów: 

a) Szkolenia – realizowane przez Partnerów Konkursu: Cortland sp. zo.o. i iSpot Poland Sp. z o.o 
b) Konsultacje – od 15 września 2021 r. do 22 października 2021 r. 
c) Termin nadsyłania prac – od dnia 8 października do dnia 25 października 2021 r. godz. 12:00 
d) Ogłoszenie wyników – 27 października 2021 r. na stronie internetowej hbps://otwartelekcje.pl/codeweek 

3. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator 
zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, jak również zawieszenia, przerwania 
lub odwołania Konkursu. 

§ 4  
Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs CodeWeek adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w trzech 
przedziałach wiekowych: 
a) Młody artysta – klasy 1-3 
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b) Senior projektant – klasy 4-8, 
c) Master designer – szkoły ponadpodstawowe 

2. Wymagane jest, aby opiekunem zadania konkursowego był nauczyciel zatrudniony w szkole, do której jej 
uczestnik uczęszcza. Do zadań Nauczyciela należy udzielenie  pomocy uczestnikowi  oraz  sprawdzenie  Pracy  
pod względem merytorycznym i formalnym. W ramach jednej szkoły, może być zgłoszonych kilka zespołów.  

3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu prototypu autorskiej aplikacji w formie prezentacji w pliku Keynote 
oraz w formie krótkiego filmu (3-5 minut) w formacie mp4 o rozdzielczości min. 720p (1280×720px) i max. 1080p 
(1920×1080px). Aplikacja może być odpowiedzią na dowolny problem, który zespół podejmie się rozwiązać 
w kreatywny sposób. Szczególną jednak uwagę zwrócą inkluzywne (czyli włączające) pomysły na aplikacji, takie, 
które adresują potrzeby różnych użytkowników, czyli realizują kilka osi różnorodności (np. wiek, płeć, 
niepełnosprawność, język). 

4. Prezentacja aplikacji powinna odpowiadać na następujące pytania: 
a. Dlaczego: Problem, który ma rozwiązań Twoja aplikacja, 
b. Kto: Opis odbiorców, do których skierowana jest aplikacja, 
c. Co: Omówienie aplikacji, 
d. Jak: Szczegóły dotyczące interfejsu użytkownika i doświadczenia użytkownika, obejmujące m. in. 

a) Projekt 
b) Funkcje 
c) Wykorzystywane rozwiązania programistyczne 
d) Prototyp i materiału wizualne 
e) Udoskonalenia oparte na wynikach testów z udziałem użytkowników. 

5. W celu popularyzacji wydarzenia CodeWeek, nauczyciele zgłaszający zespoły do konkursu, powinni informować 
innych nauczycieli o ćwiczeniach w zakresie projektowania aplikacji inkluzywnych za pośrednictwem swoich 
kanałów markerngowych i społecznościowych oraz zarejestrować swoje wydarzenia na stronie Europejskiego 
Tygodnia Kodowania (hbps://codeweek.eu) i udostępnić je na Twiberze poprzez dodanie tagów @AppleEDU 
i #CodeWeek #EveryoneCanCode.  

6. Uczestnicy zgłaszają przystąpienie do Konkursu poprzez łączne spełnienie następujących warunków: 
a. wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który będzie zawierał: nazwę placówki, nazwę zespołu, e-mail 

kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego oraz imiona i nazwiska uczestników,  

b. załączenie do formularza zgłoszeniowego oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
i oświadczenia, o którym mowa w ust. § 4 ust 7 Regulaminu –  wzory oświadczeń zostaną umieszczone 
na stronie hbps://otwartelekcje.pl/. 

c. przesłanie do Organizatora Zadania konkursowego, spełniającego wytyczne szczegółowo opisane w § 4 
ust 3 Regulaminu, za pośrednictwem serwisu udostępniania plików takich jak:  WeTransfer , Google 
Drive, Drop Box, Box, i One Drive,  w taki sposób, aby Zadanie Konkursowe było możliwe do pobrania do 
dnia 24 października 2021 r. (w przypadku skorzystania z serwisu WeTranswer, Organizator zastrzega 
możliwość zobowiązania Uczestnika do ponownego wysłania Zadania Konkursowego w trakcie 
Konkursu) oraz umieszczenie w zakładce formularza zgłoszeniowego linku umożliwiającego pobranie 
Zadania Konkursowego. 

7. Powyższe zgłoszenie jest jednocześnie zaakceptowaniem niniejszego regulaminu konkursu „CodeWeek”, 
dostępnego  na stronie internetowej hbps://otwartelekcje.pl/ .  

8. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Partnerów Konkursu oraz innych podmiotów 
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także ich osoby bliskie. Przez osoby 
bliskie rozumie się: małżonków, krewnych do drugiego stopnia pokrewieństwa i powinowatych do drugiego 
stopnia pokrewieństwa, osoby pozostające w stosunku przysposobienia i osoby będące we wspólnym pożyciu. 
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9. W przypadku niepełnoletniego Uczestnika Konkursu do Formularza zgłoszeniowego należy załączyć zeskanowane 
lub sfotografowane oświadczenie, własnoręcznie podpisane przez jego rodzica/opiekuna prawnego, sporządzone 
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oryginał oświadczenia należy wysłać pocztą na adres 
siedziby Organizatora wskazany w § 2 ust. 1 najpóźniej na dzień przed zakończeniem konkursu.  

10. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych, w tym danych osobowych, jest całkowicie 
dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu. Odmowa podania danych w zakresie 
niezbędnym do przystąpienia lub realizacji Konkursu oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie 
uniemożliwiała przystąpienie do konkursu. 

11. Uczestnik, a w przypadku nieletniego Uczestnika, rodzic bądź opiekun prawny oświadcza również, że posiada 
prawa autorskie do zgłaszanego zadania konkursowego oraz, że wyraża zgodę na wykorzystywanie wszelkich 
elementów aplikacji, filmu i/lub innej formy prezentacji oraz utrwalonego na nim wizerunku do celów Konkursu. 
Uczestnik przekazuje Organizatorowi całość autorskich praw majątkowych do przekazanych aplikacji, filmów i/lub 
innych form prezentacji. 

12. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na potrzeby Organizatora bez wynagrodzenia w pełnym 
zakresie, co do korzystania i rozporządzania w całości lub w części, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, 
oraz obejmuje pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

13. Organizatorowi i Partnerom Konkursu przysługuje prawo rozpowszechniania zadania konkursowego, zezwalania 
na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu 
aplikacji, filmu i/lub innej formy prezentacji oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z aplikacji, 
filmu i/lub innej formy prezentacji. Uczestnik zobowiązuje się w ww. zakresie do niewykonywania w stosunku do 
Organizatora i Partnerów Konkursu lub ich następców prawnych przysługujących Uczestnikowi do aplikacji, filmu 
i/lub innej formy prezentacji autorskich praw osobistych.  

14. Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora oraz jego następców prawnych od wszelkich roszczeń osób trzecich 
powstałych w związku z faktem, że prawa do aplikacji, filmu i/lub innej formy prezentacji przenoszone na 
Organizatora na podstawie powyższych postanowień były obciążone, lub Uczestnikowi nie przysługiwały 
autorskie prawa osobiste do filmu i/lub innej formy prezentacji. 

§ 5 
Sposób zapewnienia prawidłowości Konkursu 

1. Nadzór nad prawidłową organizacją oraz przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursu oraz osoba 
weryfikująca zgłoszenia. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Parterów Konkursu  
i Organizatora. 

2. Do kompetencji Komisji Konkursu należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników 
reklamacji. Dodatkowo do obowiązków osoby weryfikującej zgłoszenia należy moderacja zgłoszeń konkursowych 
polegająca na dyskwalifikowaniu prac, które: 
a. nie są związane z tematem Konkursu; 
b. zawierają słowa, gesty, przedmioty powszechnie uznawane za obraźliwe, wulgarne lub sprzeczne z prawem. 

3. Do obowiązków Komisji należeć będzie również wytypowanie zwycięskich zespołów. 

§ 6 
Nagrody 

1. W ramach Konkursu zostaną wyłonione trzy zwycięskie zespoły.  
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2. Każdy zwycięski zespół otrzyma: 
a) Apple iPad wraz z klawiaturą i rysikiem o łącznej wartości 2497,20zł brubo (w tym VAT 23% VAT) (nagroda 

dla nauczyciela) 
b) 5 zestawów słuchawek bezprzewodowych Beats Flex o łącznej wartości 2396,-zł brubo (w tym VAT 23%) 

(nagroda dla każdego ucznia) 
c) 5 worków z gadżetami o łącznej wartości 1500.- zł brubo (w tym VAT 23%) (Jeden worek dla jednego ucznia) 

3.  Nagroda nie podlega wymianie na jej równowartość pieniężną ani na inne nagrody. 
4. Komisja dokona wyboru zwycięskich zespołów, przy czym Komisja będzie oceniać zadanie konkursowe pod 

kątem zgodności kreatywności, oryginalności i estetyki. 
§7. 

Wręczenie Nagrody 

1. Wybór i ogłoszenie zwycięskich zespołów nastąpi do dnia 27 października 2021 r. 

2. Zwycięskie zespoły zostaną ogłoszone w serwisie: hbps://otwartelekcje.pl/. 

3. O wygranej, wyłonieni zwycięzcy zostaną powiadomieni również za pośrednictwem wskazanej przez nich poczty 
elektronicznej.  Wiadomość o wygranej zostanie przekazana w dniu roboczym następującym po ogłoszeniu 
wyników Konkursu.  

4. W terminie 3 dni roboczych Zwycięzcy nagród zobowiązani są do wysłania na dres poczty elektronicznej 
konkurs@otwartelekcje.pl, danych adresowych niezbędnych do wysyłki Nagrody. 

5. W przypadku nie przesłania przez Zwycięzcę we wskazanym terminie wymaganych danych wymienionych w 
paragrafie § 7 ust. 4, Uczestnik traci prawo do Nagrody Głównej.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są 
sprzeczne z prawem lub Regulaminem.  

7. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, Organizator może 
kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji. Podczas 
takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego 
udziału w Konkursie.  

8. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców pocztą/kurierem na koszt Partnerów Konkursu w terminie 14 dni 
roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu i otrzymania adresu. W przypadku kiedy odebranie nagrody drogą 
wysyłkową nie będzie możliwe, nagroda dostępna będzie do obioru stacjonarnie, u Organizatora konkursu. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie 
Uczestnika, a w szczególności w przypadku:  
a. podania danych adresowych po upływie 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników,  
b. podania błędnych lub niepełnych danych adresowych do przekazania Nagrody, 
c. nie poinformowania należycie Organizatora o zmianie danych adresowych Uczestnika, co uniemożliwiło 

doręczenie Nagrody.  
10. W przypadku nie przesłania przez Uczestnika danych teleadresowych oraz danych umożliwiających przekazanie 

Nagrody w terminie 3 dni roboczych od uzyskania powiadomienia o wygranej od Organizatora za pośrednictwem 
wiadomości email, Komisja ma prawo wytypowania kolejnego Zwycięzcy. 

§ 8 
Prawa i obowiązki Uczestnika 

1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać postanowienia niniejszego Regulaminu. 
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2. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestnika działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami 
współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne społecznie niewłaściwe. 

§ 9 
Prawa i obowiązki Organizatora 

1. Organizator, niezależnie od przesłanek opisanych w § 8 ust.2 Regulaminu, zastrzega sobie prawo do wykluczenia 
z udziału w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w 
szczególności: 
a) prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób 

obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania Konkursu, 
b) prowadzą bezprawne działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Partnera Konkursu, a także 

gdy godzą w ich wizerunek. 
2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z prawidłowym 

funkcjonowaniem przeglądarek internetowych, oraz działaniem dostawców usług internetowych, w 
szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia, które miały wpływ na 
wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

3. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez Uczestników Konkursu. Organizator nie 
ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie. 

 
§ 10 

Dane osobowe Uczestnika 

1. Organizator i Partnerzy Konkursu informują, że wskazane przez Uczestników Konkursu, a w przypadku 
uczestników niepełnoletnich ich rodziców/ opiekunów prawnych i nauczycieli dane osobowe będą 
przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie  
z przepisami ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(zwanego w dalszej części „RODO”).  

2. Administratorem danych osobowych uczestników a w przypadku uczestników niepełnoletnich, ich rodziców/ 
opiekunów prawnych i nauczycieli jest Organizator, z którym można się kontaktować w formie wiadomości email, 
na adres kontakt@otwartelekcje.pl oraz listowanie na adres: Lampka Design Jarosław Blichiewicz, ul. 
Kusocińskiego 136 lok. 44,94-054 Łódź. 

3. W ramach Konkursu będą przetwarzane takie dane Uczestników jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-
mail oraz wizerunek Uczestnika znajdujący się na Pracy Konkursowej. 

4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora i Partnerów Konkursu 
a. w celu przyjmowania zgłoszeń do konkursu, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, 
wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
b. w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie 
realizowanym przez Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
c. w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej oraz innych obowiązków 
wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

5. Uczestnik Konkursu a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzic i opiekun prawny oraz nauczyciel 
posiada: 
a. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO); 
b. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO); 
c. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO); 
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d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (RODO); 
e. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO); 
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku 
uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika, jego rodzica/ opiekuna prawnego bądź 
nauczyciela, narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

6. Dane udostępnione przez uczestnika, jego rodzica/ opiekuna prawnego bądź nauczyciela nie będą podlegały 
udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem Partnerów Konkursu oraz współpracowników świadczących 
usługi związane w szczególności z bezpośrednią obsługą Uczestnika Konkursu oraz dostawców usług 
Administratora, 

7. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w 
szczególności art. 6 ust. 1a, 1b, 1c oraz 1f RODO; 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej; 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 14 dni od cofnięcia niniejszej zgody lub przez okres 
niezbędny do realizacji niniejszego konkursu i postanowień Regulaminu, a po tym czasie przez okres i w zakresie 
wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia związane z konkursem. 

§ 11 
Podatek dochodowy 

1. Nagrody otrzymane przez zwycięskie zespoły stanowi dochód związany z uczestnictwem  
w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych zwana dalej "ustawą o pdof". 

2. W odniesieniu do nagród w niniejszym Konkursie, przyznanie ich powoduje powstanie obowiązku podatkowego, 
Uczestnik, który zostanie nagrodzony w Konkursie, otrzyma dodatkowe nagrody pieniężne w kwocie 
odpowiadającej 10% wartości Nagrody. Dodatkowe nagrody pieniężne nie będą wydawane Uczestnikom i 
zostaną przeznaczone przez Organizatora na pokrycie zryczałtowanego podatku od Nagrody, w trybie art. 30 ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnicy, biorąc udział w 
Konkursie, wyrażają zgodę na potrącenie przez Organizatora dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa 
powyżej, na poczet pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie. 

§ 12 
Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie 
pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym z dopiskiem „CodeWeek– Reklamacja”, na 
adres siedziby Organizatora, w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu lub zaistnienia uchybienia.  

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i 
powód reklamacji.  

3. Złożone reklamacje rozpatrywane nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. 
Zainteresowanie zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.  

§ 13 
Zmiana Regulaminu 

1. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już 
nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu, chyba że zmiany te będą wynikać 
jedynie z wykonania przez Organizatora obowiązków nałożonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy 
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prawa. 
2. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników, umieszczając 

odpowiednie informacje w serwisie  hbps://otwartelekcje.pl/,   
3. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od dnia następującego po dniu ogłoszenia zmiany  

na stronie. 

§ 13. 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin niniejszy znajduje się w serwisie hbps://otwartelekcje.pl/, a także w siedzibie Organizatora. 
2. Wszelkie informacje o Konkursie, zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych, mają 

jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu. 
3. W kwesrach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
4. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora, Partnerów Konkursu i osób trzecich 

za użycie treści naruszających prawa osób trzecich. 
5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu. 
6. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator oraz Zleceniodawcy będą dążyć do rozwiązywania wszelkich 

sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze polubownej. 
7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane 

przez właściwe polskie Sądy Powszechne.
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