
§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich
odbywa się konkurs pod nazwą „Konkurs – wygraj bilet na PGA 2022! Rozdajemy 15
wejściówek” (zwany dalej Konkursem).
2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na portalu internetowym
dostępnym pod adresem XGP.pl.
3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową ani loterią promocyjną w rozumieniu art.2
ust.1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz.U. z 2009 r., Nr 201,
poz. 1540 z późń. Zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i
rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
4. Organizatorem konkursu jest firma Webskie Media Kacper Kościański, Osiedle Konstytucji
3 maja 22/7, 64-000 Kościan, NIP: 6981860247, REGON: 520933479.
5. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.,
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem
KRS 0000202703, NIP 7770000488, REGON: 004870933.
6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia
Konkursowego jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Uczestnik zapoznał się z treścią
niniejszego Regulaminu oraz że Regulamin rozumie i akceptuje.
7. Konkurs ogłaszany i przeprowadzany będzie za pośrednictwem środków masowego
przekazu tj. Internetu.

§2
Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w chwili publikacji Zadania
konkursowego.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora, ich
małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo, a także osoby spełniające powyższe
kryteria w stosunku do innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i
prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

§3
Zasady konkursu i nagrody

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe, tj.:
a) Odpowiedzieć na pytanie konkursowe: “Jak zaczęła się Twoja przygoda z grami wideo i
która gra na dobre sprawiła, że pokochałeś(aś) ten rodzaj rozrywki?”
b) Opublikować odpowiedź na pytanie konkursowe pod artykułem konkursowym dostępnym
pod adresem https://xgp.pl/konkursy/pga-2022/ do dnia 06.10.2022 do godziny 23:59.
2. Zgłoszenie Konkursowe nie może naruszać praw innych osób, w szczególności praw
autorskich ani dóbr osobistych, ani też być nośnikiem treści pornograficznych, treści o
charakterze dyskryminacji, które mogą być uznane jako naruszające dobre obyczaje lub
prawo.



3. W przypadku dokonania w Konkursie kilku Zgłoszeń Konkursowych o tej samej treści
przez dwóch lub więcej różnych Uczestników, w Konkursie bierze udział Zgłoszenie, które
zostało dokonane wcześniej, przy czym za moment dokonania Zgłoszenia uważa się chwilę
jego opublikowania na platformie Disqus.
4. Komentarze, które były edytowane, są dyskwalifikowane z udziału w konkursie.
5. Każdy Uczestnik może odpowiedzieć na pytanie konkursowe tylko raz. Przy zgłoszeniu
kilku odpowiedzi przez tę samą osobę, pod uwagę będzie brana tylko ta, która została
opublikowana jako pierwsza.
6. Spośród Zgłoszeń Konkursowych spełniających wymogi Regulaminu, Organizator
wybierze 15 zwycięzców. Zgłoszenia Konkursowe oceniania są pod kątem kreatywności
odpowiedzi na postawione pytanie. Uczestnik, którego Zgłoszenie Konkursowe zostanie
wybrane, zwany jest dalej „Laureatem”.
7. Nagrodą w Konkursie jest 1 (słownie: jeden) bilet na targi Poznań Game Arena 2022,
uprawniający do bezpłatnego wejścia na teren wydarzenia w dniu 08.10.2022 lub
09.10.2022. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zamiany Nagrody na ekwiwalent
pieniężny.
8. Laureaci, aby nabyć prawo do Nagrody, zobowiązani są w terminie 2 dni kalendarzowych
od otrzymania od Organizatora informacji o wygranej przesłać na adres kontakt@xgp.pl
wiadomość e-mail z tego samego adresu e-mail, którego użyto do dodania komentarza z
odpowiedzią na pytanie konkursowe na platformie Disqus pod artykułem konkursowym.
9. Jeżeli Laureat nie prześle Organizatorowi wiadomości e-mail niezbędnej do wysyłki
nagrody w terminie 2 dni kalendarzowych od momentu otrzymania informacji od
Organizatora o wygranej, Nagroda przepada.
10. Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani  października 2022 roku. Laureaci zostaną
poinformowani o zwycięstwie przez Organizatora w odpowiedzi na swój komentarz na
platformie Disqus zawierający odpowiedź na Pytanie Konkursowe.
11. Nagrody dla Laureatów zostaną wysłane mailowo.

§4
Reklamacje

1. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamację w przedmiocie
przeprowadzenia Konkursu.
2. Reklamację należy zgłosić na adres e-mail Organizatora, tj. kk@xgp.pl.
3. Reklamację rozpatruje Kacper Kościański, właściciel firmy Webskie Media Kacper
Kościański oraz portalu XGP.pl.
4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres Uczestnika do
korespondencji, powód, opis reklamacji oraz treść żądania.
5. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty jej otrzymania. O
rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika, który złożył reklamację, w
formie takiej, w jakiej wpłynęła reklamacja.
6. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika jest ograniczona do wysokości
wartości wygranej przez danego Uczestnika nagrody.

§5
Postanowienia końcowe



1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i
interpretacji rozstrzyga Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
przepływu takich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) - na cele realizacji Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.


