Konkurs pt. „Pokaż swój startup do kulis”
1. Postanowienia ogólne.
1.1 Organizatorem Konkursu jest MamStartup - marka firmy Autentika Michał Samojlik z
siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 143K/4, 02-776 Warszawa, NIP:
5422609097, REGON: 052211618 (dalej „Organizator”).
1.2 Konkurs organizowany jest pod nazwą „Pokaż swój startup do kulis” i zwany jest dalej
"Konkursem".
1.3 Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2019 r. o godzinie 00:01, a kończy się dnia 17 kwietnia
2019 r. o godzinie 23:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").
1.4 Konkurs organizowany jest na portalu mamstartup.pl zwanym dalej „Stroną
Konkursową”.

2. Warunki uczestnictwa w konkursie
2.1 Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna
reprezentująca startup, która łącznie spełnia następujące warunki:
2.1.1 jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych
2.1.2 wykona zadanie konkursowe („Zadanie Konkursowe”)
2.1.3 nie jest pracownikiem i przedstawicielem Organizatora lub Sponsora konkursu oraz
członkiem rodzin Organizatora Konkursu lub Sponsora Konkursu do drugiego
stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w
przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora
2.2 W Konkursie można wziąć udział raz w trakcie jego trwania. Dana osoba może wziąć
udział w Konkursie tylko z jednego konta internetowego, niezależnie od tego, ile kont
e-mailowych/facebookowych posiada.
2.3 Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też
zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.
2.4 Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w
niniejszym Regulaminie.
2.5 Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie
dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn zależnych od Uczestnika
Konkursu lub siły wyższej lub w przypadku dokonania zgłoszenia do Konkursu w sposób
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sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez Użytkownika
warunków niniejszego Regulaminu.
2.6 Podanie w zgłoszeniu do Konkursu nieprawdziwych danych skutkować może
wykluczeniem z Konkursu lub odebraniem prawa do nagrody.
2.7 Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w czasie trwania konkursu przez
przesłanie wiadomości e-mail na adres redakcja@mamstartup.pl
3. Zasady Konkursu
3.1 Zadanie Konkursowe polega na nagraniu filmu odpowiadającego na następujące zdanie:
“Wiemy, że prowadzenie startupu to skomplikowana sprawa. Pokaż nam, jak żyje się w
startupie naprawdę, za kulisami i udowodnij, że zasługujesz na chwilę wytchnienia.
Wygraj podwójne zaproszenie na InfoShare 2019 oraz możliwość przedstawienia
swojego startupu na MamStartup.”
3.2 Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje przez przesłanie nagrania konkursowego
oraz krótkiej informacji o swoim startupie jednym z wybranych kanałów:
3.2.1 na adres redakcja@mamstartup.pl, w temacie maila wpisując „Konkurs
Infoshare”.
3.2.2 publikacje filmu na swoim profilu na Facebooku i oznaczenie go tagiem
#letsfintech
3.3 W Konkursie zostaną wyłonione dwa nagrodzone Zgłoszenia Konkursowe. Nagrodami
w Konkursie są: trzy podwójne zaproszenia na konferencję Infoshare 2019 (wejściówki
typu STARTUP PASS).
3.4 Zwycięskie Zgłoszenia Konkursowe zostaną również zamieszczone w artykułach
opublikowanych w serwisie mamstartup.pl
3.5 Przesyłając Zgłoszenie, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków
niniejszego Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach
wskazanych w niniejszym Regulaminie
4. Prawa autorskie
4.1 Uczestnik Konkursu przesyłając Zgłoszenie w Konkursie oświadcza, iż przysługuje mu
pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z
2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) a także innych praw niezbędnych do opublikowania
Zgłoszenia w sieci Internet. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem lub
współautorem Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz
wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji
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zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania Zgłoszenia
w sieci Internet.
4.2 Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Zgłoszenia jest
zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora i/lub
Sponsora w związku z opublikowaniem Zgłoszenia w sieci Internet w szczególności do
poniesienia opłat za zamieszczenie i udostępnienie Zgłoszenia w sieci Internet na rzecz
autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
4.3 Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść
Organizator i/lub Sponsor z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych
z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do
Zgłoszenia.
4.4 Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na
nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora
i/lub Sponsora Zgłoszenia w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.
4.5 Z chwilą przekazania Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik Konkursu przenosi na
Organizatora całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do nagrania
powstałego jako Zgłoszenie Konkursowe (Dzieło) wraz z wyłącznym prawem
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Przeniesienie praw
autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 1, następuje w zakresie
wszystkich pól eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i
szczególności Organizator uprawniony jest do:
a) utrwalania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na
dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo,
b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek
formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej,
na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo,
c) wprowadzania do obrotu,
d) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub
multimedialnej,
e) publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w
Internecie),
f) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,
g) wystawiania,
h) wyświetlania,
i) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian
j) użyczania i/lub najmu,
k) dzierżawy,
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I) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez
stację naziemną,
m) nadawania za pośrednictwem satelity,
n) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) dzieła.
4.6 Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania w imieniu autora dzieła jego autorskich praw osobistych, a w szczególności do:
a) decydowania o nienaruszalności treści i formy dzieła
b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z dzieła.
4.7 Organizator ma prawo dokonywania i korzystania na polach eksploatacji wskazanych w
niniejszym Regulaminie z dokonanych przez siebie wszelkich zmian Dzieła,
obejmujących także zmiany wynikające z opracowania redakcyjnego, przerywania
materiałami reklamowymi i promocyjnymi.
4.8 Organizator ma prawo do korzystania z fragmentów Dzieła i rozporządzania nimi w
zakresie pól eksploatacyjnych określonych w ust. 4.5 niniejszego paragrafu.
4.9 Organizatorowi przysługuje prawo włączania i wykorzystywania Dzieła w ramach
dowolnych utworów i innych dóbr (m.in. dowolnych programów komputerowych,
utworów audiowizualnych, stron WWW, baz danych).
4.10 Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone ani czasowo, ani
terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich
innych państw.
4.11 Za przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych do Dzieła, Uczestnik Konkursu nie
otrzymuje wynagrodzenia, przeniesienie następuje w ramach udziału w Konkursie.
4.12 Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia, które zawierać będą treści sprzeczne
z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami,
naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora, prawa osób trzecich,
naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane
pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość,
język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.
4.13 Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo
Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich
twórców Zgłoszenia.
5. Zasady rozstrzygnięcia Konkursu
5.1 Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Decyduje czas
wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych
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przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w
Konkursie.
5.2 Zwycięzcę konkursu wybierze Organizator wraz z przedstawicielem Sponsora biorąc pod
uwagę kreatywność i oryginalność Zgłoszenia.
5.3 Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5.4 Organizator sporządzi i będzie przechowywać przez 60 dni od momentu rozstrzygnięcia
Konkursu listę i dane nagrodzonych Uczestników.

6. Nagrody
6.1 Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.
6.2 Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość

pieniężną.
6.3 Imię i nazwisko Zwycięzcy który otrzymał Nagrodę, zostanie zamieszczone w wątku
konkursowym na stronie mamstartup.pl zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu do dnia 17 kwietnia 2019. Dodatkowo Organizator będzie kontaktował się
ze Zwycięzcami drogą mailową, na adres, z którego przesłano Zgłoszenie lub poprzez
profil na Facebooku.
6.4 Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem wysyłając mail na adres

redakcja@mamstartup.pl w terminie kolejnych 3 dni roboczych, liczonych od dnia i
godziny zamieszczenia informacji o wygranej w wątku konkursowym na stronie
internetowej mamstartup.pl pod rygorem utraty prawa do nagrody, celem ustalenia
wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody.
6.5 Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów

niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody.
6.6 Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych ponad

wskazane wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub
opłacenia ewentualnego podatku.
6.7 Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom przez Sponsora drogą mailową w ciągu 14 dni

roboczych od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Zwycięzców
Konkursu.
6.8 Organizator i Sponsor Nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość,

terminowość doręczenia pism i nagród. Organizator i Sponsor Nagrody nie ponosi
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odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem
Nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych
danych. Organizator i Sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności zmianę innych
danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W
takim przypadku Uczestnik traci prawo do Nagrody.
6.9 Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:

6.8.1 nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym przez Strony;
6.8.2 przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;
6.8.3 nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;
6.8.4 naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu;
6.8.5 w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
6.10 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody

Zwycięzcy z przyczyn od niego niezamierzonych, a zwłaszcza podania błędnego adresu
przez Zwycięzcę.
6.11 Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest

ograniczona do wysokości wartości Nagrody.
6.12 Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn leżących po stronie Uczestników pozostaną

w dyspozycji Organizatora.

7. Dane osobowe
7.1 Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Danych
Osobowych jedynie w celu doraźnym, tj. w celu realizacji konkursu (wyłonienie
zwycięzcy i przekazania nagrody) i zostaną trwale usunięte po ustaniu konkursu i/lub
okresu reklamacyjnego.
7.2 Administratorem Danych Osobowych jest MamStartup - marka firmy Autentika Michał
Samojlik z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 143K/4, 02-776 Warszawa,
NIP: 5422609097, REGON: 052211618. Administrator Danych Osobowych informuje, że
podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w
Konkursie oraz że Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych
oraz ich poprawiania.
7.3 Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na
adres e-mail redakcja@mamstartup.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na
przetwarzanie danych z konkursem Infoshare", w treści wiadomości musi zostać
zawarte Imię i Nazwisko Uczestnika oraz adres e-mail używany w Konkursie. Cofnięcie
takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do
jakiejkolwiek Nagrody.
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8. Postanowienia końcowe
8.1 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
8.2 Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z
przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od
zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę
danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
8.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w
komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
8.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników
postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie
sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi
obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą
powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
8.5 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to
w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian
specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania
na stronie internetowej mamstartup.pl.
8.6 Organizator ustanawia adres korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej z
Konkursem redakcja@mamstartup.pl.
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