
REGULAMIN KONKURSU 

„Przytłacza Cię JPK? Zrób sobie 5 minut przerwy! Zobacz jak szybko możesz księgować i 

odbierz nagrodę.” 

 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Przytłacza Cię JPK? Zrób             

sobie 5 minut przerwy! Zobacz jak szybko możesz księgować i odbierz nagrodę.” zwany dalej              

„Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest zaksięgowanie faktury ze znakiem PrzyjaznejFaktury w          

programie Książka Przychodów i Rozchodów 17.01.B, 17.01.C, 17.02.B lub 17.02.C za pomocą            

aplikacji PrzyjaznaFaktura. Konkurs odbywa się na profilu PrzyjaznaFaktura w serwisie          

Facebook.com, www.facebook.com/PrzyjaznaFaktura/. 

§ 2 

Organizatorem Konkursu jest: Varico w biznesie warto na nas liczyć, Rafał Łożyński z siedzibą w               

Poznaniu przy ulicy ul. Rakoniewickiej 20. 

§ 3 

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie         

https://www.facebook.com/PrzyjaznaFaktura/ serwisu Facebook.com dla użytkowników tego serwisu,       

którzy są fanami, bądź określą się jako fani profilu PrzyjaznaFaktura w serwisie Facebook.com do              

dnia 30.03.2017. 

§ 4 

Konkurs trwa od 6.02.2017 do 31.03.2017 r. 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

§ 5 

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami profilu PrzyjaznaFaktura na            

Facebooku i zamieszczą w zakładce "Konkurs" profilu PrzyjaznaFaktura na Facebooku opinię na            

temat: „Co sądzisz o księgowaniu PrzyjaznychFaktur? Co moglibyśmy zrobić, aby było Tobie            

wygodniej?”, zwaną dalej "Odpowiedzią konkursową". 



§ 6 

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w              

innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz              

członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa. 

§ 7 

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe         

przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji          

Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia             

prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest         

dobrowolne, jednak niepodanie ich uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

§ 8 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne           

powołane przez Organizatora (Jury). 

2. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

●  
● etap 1.: 6.02.2017 - 30.03.2017 - zgłaszanie udziału w Konkursie poprzez 

zamieszczanie Odpowiedzi Konkursowych w zakładce Konkurs profilu PrzyjaznaFaktura  

na Facebooku, wśród których jury dokona wyboru najoryginalniejszych odpowiedzi.   

Teksty zostaną opublikowane w zakładce "Konkurs" na Facebooku. 

●  
● Etap 2.: 30.03.2017 – 31.03.2017 – wybór najciekawszych odpowiedzi    

przez Jury i opublikowanie ich na profilu PrzyjaznaFaktura na Facebooku.  

§ 9 

1. Aby przystąpić do Konkursu należy: 

●  
● Polubić Fanpage PrzyjaznaFaktura.   

●  
● Zaksięgować fakturę ze znakiem PrzyjaznejFaktury w programie Książka 

Przychodów i Rozchodów za pomocą aplikacji PrzyjaznaFaktura.  

●  
● Opublikować komentarz w zakładce Konkurs na profilu PrzyjaznaFaktura w 

serwisie Facebook.com odpowiadający na pytanie konkursu: „Co sądzisz o  

księgowaniu PrzyjaznychFaktur? Co moglibyśmy zrobić, aby było Tobie wygodniej?” 



2. Dostęp do zamieszczania tekstów w Konkursie mają tylko fani PrzyjaznaFaktura. 

3. Zgłoszony do Konkursu tekst odpowiedzi konkursowej nie może zawierać linków, zwrotów            

uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Teksty zawierające             

ww. nie zostaną dopuszczone do 2. etapu Konkursu. 

4. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest poznanie opinii klientów na temat            

księgowania faktur przy użyciu aplikacji PrzyjaznaFaktura. 

5. W Konkursie nagradzane są najciekawsze wypowiedzi także te wyrażające oceny krytyczne i             

propozycje zmian. 

6. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie tekstu odpowiedzi konkursowej od 6.02.2017            

r. od godz. 14.00 do 30.03. 2017 r., do godz. 24:00 

7. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić tylko 1 odpowiedź konkursową. 

8. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego             

odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i             

osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysłania go na Konkurs. 

9. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 31.03.2017 r. o godz. 15:00. 

10. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi            

Facebook.com) zostaną opublikowane w serwisie Facebook.com na profilu PrzyjaznaFaktura przez          

Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora. 

11. Laureaci konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki nagród drogą pocztową. Koszty              

wysyłki nagród ponosi Organizator. 

IV. NAGRODY 

§ 10 

W konkursie przewidziano następującą nagrodę dla laureata: 

●  
● Karty upominkowe Douglas o wartości 300 zł, 200 zł i 100 zł. 
●  
●  

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na            

zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 9 (w szczególności imienia i nazwiska) we             

wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie           

Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie www.przyjaznafaktura.pl/blog/ oraz          

https://www.facebook.com/PrzyjaznaFaktura/ przez czas określony przez Organizatora Konkursu. 



2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania.              

Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu PrzyjaznaFaktura w serwisie Facebook.com           

oraz na stronie internetowej www.przyjaznafaktura.pl/blog/. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich            

ogłoszenia na stronach internetowych. 

3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez           

uczestników Konkursu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania            

zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń. 

5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania            

zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu. 

7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez           

Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu. 

8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

9. Zasady Konkursu dostępne są na stronie www.przyjaznafaktura.pl/blog/ oraz na          

www.facebook.com/PrzyjaznaFaktura/. 

10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym            

Regulaminie. 

 

 


