REGULAMIN KONKURSÓW DEV MEET‐UP 4.0
Zasady uczestnictwa w konkursie





Uczestnik, który wykona zadanie konkursowe podczas Konkursu, będzie mógł wygrać nagrodę zgodnie z
regulaminem Konkursu.
DTP Sp. z o.o. wyznaczy jury składające się z nieparzystej liczby osób (nie mniej niż 3) ‐ przedstawicieli DTP Sp. z
o.o. lub innych osób wybranych przez DTP Sp. z o.o., którzy wylosują zwycięzcę w ich imieniu.
Decyzje Komisji są podejmowane większością głosów i są ostateczne, co oznacza, że należy rozumieć, że DTP Sp. z
o.o. nie będzie rozpatrywał odwołań od takich decyzji.
Każdy Uczestnik może zgłosić udział w Konkursie jednorazowo dokonując rejestracji uczestnictwa w formie
wiadomości e‐mail wysłanej na adres: info@dtpoland.com z tematem o podanym formatowaniu: DEV MEET‐UP
4.0 Imię Nazwisko, z zastrzeżeniem jednak, że jeden Uczestnik ma prawo do jednorazowej rejestracji oraz jednej
nagrody w konkursie.

Nagrody i zbiór nagród







Nagrodami w konkursie są gadżety promocyjne DTP Sp. z o.o.
Odbiór nagród odbędzie się w dniu eventu.
DTP Sp. z o.o. pokrywa wszystkie koszty związane z organizacją i przekazaniem nagród zwycięzcom.
Nagrody nie mogą być wymieniane na inne nagrody rzeczowe lub ich ekwiwalent pieniężny.
Tylko Uczestnik ma prawo do otrzymania Nagrody. Jeśli Uczestnik nie może skorzystać z Nagrody, Nagroda
przepadnie, a DTP Sp. z o.o. będzie uprawnione do wyboru innego zwycięzcy zgodnie z zasadami określonymi w
Regulaminie Konkursu.
Nagrody w konkursie zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Reklamacje
Reklamacje związane z Konkursem można składać wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym
na adres DTP Sp. z o.o., ul. Nowy Kisielin ‐ Antoniego Wysockiego 4, 66‐002 Zielona Góra, Polska.

Polityka Prywatności
Polityka prywatności dostępna jest do wglądu pod adresem:
https://dtpoland.com/wp‐content/uploads/2019/05/Polityka‐prywatno%C5%9Bci‐RODO.pdf

Postanowienia końcowe







Regulamin będzie dostępny podczas Konkursu w Internecie pod adresem www.dtpoland.com.
Tytuły poszczególnych punktów Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części Regulaminu.
DTP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w granicach dozwolonych przez
prawo.
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani realizowany przez podmioty inne niż DTP Sp. z
o.o..
Przepisy polskiego prawa mają zastosowanie do wszystkich spraw dotyczących Konkursu i nie są regulowane
Regulaminem.
Organizator konkursu: DTP Sp. z o.o., ul. Nowy Kisielin ‐ Antoniego Wysockiego 4, 66‐002 Zielona Góra,
Polska.

Niniejsze Warunki regulowane niniejszym Regulaminem podlegają wyłącznie prawu polskiemu i wyrażają Państwo zgodę na
poddanie się niewyłącznej jurysdykcji sądów polskich. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków,
możesz wysłać wiadomość e‐mail na adres info@dtpoland.com. Możesz również skontaktować się z nami pod adresem:
DTP Sp. z o.o., ul. Nowy Kisielin ‐ Antoniego Wysockiego 4, 66‐002 Zielona Góra, Polska.

