
 
 

REGULAMIN KONKURSU 
Konkurs „Zdjęcie w koszulce PGS Software” 

(zwany dalej „Regulaminem”) z dnia 16.10.2014 roku 

 

§1 
Postanowienia ogólne 

Organizatorem konkursu „Zdjęcie w koszulce PGS Software” (zwanego dalej „Konkursem”) jest PGS 
Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Klecinska 123, 54-413 Wrocław), wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia 
Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000304562, o numerze NIP 897-17-19-181 i 
o kapitale zakładowym 542.498,66 zł (zwany dalej „Organizatorem”) 

 

§2 
Termin i miejsce Konkursu 

1. Konkurs prowadzony jest na terenie Polski.  
2. Konkurs rozpoczyna się 16.10.2014 roku i trwa do 21.11.2014 roku.  

§3 
Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne – studenci Informatyki Politechniki 
Rzeszowskiej, którzy zrobią zdjęcie w koszulce PGS Software z napisem „Engineer loading” i 
wyślą zdjęcie pod adres konkurs.koszulka@pgs-soft.com lub udostępnią je na Facebooku na 
stronie wydarzenia „Konkurs na zdjęcie w koszulce PGS Software – Politechnika Rzeszowska” 
https://www.facebook.com/events/847618478615539/?source=1  

§4 
Zasady Konkursu 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy zrobić zdjęcie w koszulce „Engineer Loading” i przesłać 
pod adres konkurs.koszulka@pgs-soft.com lub udostępnić je na Facebooku na stronie 
wydarzenia „Konkurs na zdjęcie w koszulce PGS Software – Politechnika Rzeszowska” 
https://www.facebook.com/events/847618478615539/?source=1  
 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 listopada. 
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3. Spośród nadesłanych zdjęć nagrodzone zostaną 3 wybrane zdjęcia. Ze zwycięzcami 
skontaktujemy się mailowo.  

4. Wysłanie zdjęć na konkurs stanowi zgodę na publikację zdjęć w kanałach społecznościowych 
PGS Software.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć wulgarnych, naruszających dobre imię 
osób trzecich, nawołujących do nienawiści na tle rasowym czy wyznaniowym. 
 

§5 

Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie oznacza akceptację Regulaminu.  
2. W przypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma prawo w każdym 

momencie zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.  
3. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z 

dnia 19 listopada 2009 r.o grach hazardowych. Regulamin Konkursu nie podlega 
zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 
(Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami) 

4. Regulamin obowiązuje od 16.10.2014 roku.  
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