Regulamin konkursu „Wielkanoc w Wiejskim Ż
yciu”
§1
Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu jest 
Grupa ONET.pl S.A.
z siedzibąw Krakowie (31462) przy ul.
Pilotów 10, zarejestrowanąw Krajowym Rejestrze Są
dowym – rejestrze przedsię
biorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa  Ś
ródmieś
cia, WydziałXI Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763, kapitałzakł
adowy
wpłacony w całości: 7 580 648,00 zł, NIP: 7340009469, zwana dalej „Onet” ,
„Organizatorem Konkursu” lub „Organizatorem”.
Partnerem technicznym konkursu jest 
Plinga GmbH
, Saarbrücker Straße 20/21, 10405 Berlin,
Niemcy , zwana dalej "Partner Techniczny".
1.2. Konkurs organizowany w terminie: 
24.03.2016 r. 28.03.2016 r.
1.3. Miejscem przeprowadzania Konkursu jest terytorium Polski.
1.4. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu polegają
cego na
przesłaniu przez Uczestnika Konkursu Zgł
oszenia, za pomocąstrony konkursowej dostę
pnej
pod adresem: 
nk.pl/wielkanoc_w_wiejskim_zyciu
zawierają
cego treś
ćwskazanąw § 3.1
niniejszego Regulaminu.
1.5. Definicje:
Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się
:
Portal Onet
– strony i inne narzędzia internetowe udostę

pniane za poś
rednictwem sieci
Internet, bę
dą
ce wł
asnoś
ciąlub wykorzystywane przez Grupa Onet.pl S.A. i dostę
pne pod
adresem 
www.onet.pl
lub pod innym adresem bę
dą
cym wł
asnoś
ciąlub wykorzystywanym
przez Grupa Onet.pl S.A.;
Regulamin
– niniejszy regulamin konkursu;
Konkurs
– konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;
Uczestnik Konkursu
– Użytkownik, który zgł
osiłsiędo udział
u w Konkursie;
Serwis NK.pl
– społ
ecznościowy serwis internetowy nk.pl pod adresem internetowym: nk.pl
stanowiący platformęinternetową;
Użytkownik
– osoba posiadająca profil w Serwisie NK.pl

Profil  
strona/przestrzeńw Serwisie udostę
pniona danemu Uż
ytkownikowi po zalogowaniu
(podanie Loginu i hasł
a) , w której Uż
ytkownik moż
e zamieszczać
, prezentowaćDane w
Serwisie, w sposób nieograniczony lub ograniczony (ustawienia prywatnoś
ci) widoczne dla
innych Użytkowników. Za pośrednictwem Konta Uż
ytkownik wprowadza i zarzą
dza Danymi
i innymi funkcjonalnoś
ciami związanymi z udział
em w Serwisie np. aktywowanie lub
dezaktywowanie poszczególnych usł
ug);
Gra Wiejski Życie 
 gra dostę
pna pod adresem: 
http://nk.pl/#gryonline/wiejskiezycie
§2
Zasady uczestnictwa w Konkursie
2.1. Uczestnikami Konkursu mogąbyćUż
ytkownicy Serwisu NK.pl zarejestrowani w grze
Wiejskie Życie, którzy w dniu dokonania zgł
oszenia do Konkursu posiadająmiejsce stał
ego
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. W przypadku osób niepełnoletnich uczestniczą
cych w Konkursie Organizator zastrzega
sobie prawo do wydania nagrody po otrzymania 
pisemnej zgody ich opiekunów prawnych/
rodziców
, dostarczonej Organizatorowi najpóź
niej w dniu odbioru nagrody, w dwóch
oryginalnych egzemplarzach.
2.3. Uczestnikami Konkursu nie mogąbyćpracownicy i przedstawiciele Organizatora
Konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewień
stwa, oraz innych
podmiotów biorą
cych bezpośredni udziałw przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na
zlecenie Organizatora.
2.4. W Konkursie Użytkownik moż
e wzią
ćudziałjeden raz. Dana osoba moż
e wzią
ćudział
w Konkursie tylko z jednego konta w serwisie NK.pl
2.5. Zgłoszenia do Konkursu wypeł
nione nieprawidł
owo, w sposób niepeł
ny lub też
zawierające nieprawdziwe dane nie bę
dąuwzglę
dniane.
2.6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptacjęjego zasad przewidzianych w
niniejszym Regulaminie.
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyję
cia Zgł
oszeńdo Konkursu, które nie
dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależ
nych, m.in. wskutek
awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu.
2.8. Nagrodąw Konkursie jest:
Za zajęcie miejsca 15:
pakiet 100 Dukatów w grze Wiejskie Ż
ycie o wartoś
ci: 20 złbrutto
(Partner Techniczny przyznaje pakiet 100 Dukatów poprzez dodanie ich w koncie
Użytkownika Gry)
2.9. 
Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowią
zują
cymi przepisami podatkowymi. W
przypadkach okreś
lonych w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14 poz. 176 z póź
n. zm.) Organizator
przed wydaniem nagrody, pobierze zgodnie z ustawąo podatku dochodowym od osób
fizycznych 10% zryczał
towany podatek od wartoś
ci wydanych nagród.
§3
Zasady przyznawania nagród Konkursowych
3.1. Zadanie Uczestników Konkursu polega na:
● Doł
ączeniu do grupy :
nk.pl/wiejskie_zycie

(zalej: Zadanie);

● Przesł
anie zrzutu z ekranu z „Gry Wiejskie Ż
ycie” na zadany temat:
"Udekorowana
własna Farma motywami zwią
zanymi z Wielkanocąw grze Wiejskie Ż
ycie na portalu
NK.pl (dalej; Zdję
cie)
, poprzez formularz konkursowy dostę
pny pod adresem:
nk.pl/wielkanoc_w_wiejskim_zyciu
w trakcie trwania konkursu. (dalej również
:
„Odpowiedz”)
3.2. 
Uczestnik Konkursu wraz z przesł
aniem Odpowiedzi do Konkursu oś
wiadcza, ż
e posiada
prawa autorskie do przesłanej Odpowiedzi oraz wyraż
a nieodpłatnie zgodęna
rozpowszechnianie/wykorzystywanie przez Organizatora konkursu swojego wizerunku

przedstawionego w Odpowiedzi w zakresie i na polach eksploatacji okreś
lonych w niniejszym
Regulaminie. Uczestnik Konkursu oś
wiadcza ż
e osoby, których dane i wizerunek został
y
wykorzystane w Odpowiedzi wyraził
y nieodpł
atnie zgodęna ich
wykorzystanie/rozpowszechnianie przez Organizatora Konkursu w zakresie i na polach
eksploatacji okreś
lonych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik Konkursu oś
wiadcza, iżma
poświadczonąww. zgodęinnych osób na piś
mie.
3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Odpowiedzi która narusza
obowiązują
ce przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu lub teżprawa lub
dobra osób trzecich. Odmowa publikacji lub usunię
cie, o których mowa w zdaniu
poprzednim, sąrównoznaczne z wykluczeniem Uczestnika Konkursu z przeprowadzanej
przez Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowią
zuje siędo przestrzegania
obowiązują
cych w Polsce przepisów prawa, norm społ
ecznych i obyczajowych,
postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasad współ
ż
ycia społ
ecznego, a w
szczególnoś
ci do nie zgłaszania w ramach Konkursu Odpowiedzi, które:
• sąobraźliwe;
• nawołujądo agresji;
• obrażająosoby trzecie;
• zawierająinformacje obarczają
ce niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;
• obrażająinne narodowości, religie, rasy ludzkie;
• sąwulgarne lub zawierająwulgaryzmy;
• przyczyniająsiędo ł
amania praw autorskich;
• propagująuż
ywanie narkotyków bą
dźnie dopuszczonych do obrotu ś
rodków
odurzających;
• propagująnadmierne spożywanie alkoholu;
• zawierająlinki do stron www naruszają
cych prawo lub dobre obyczaje;
• zawierajądane osobowe (z wyją
tkiem wizerunku), teleadresowe lub adresy mailowe osób
innych niżzgł
aszający siędo Konkursu Uczestnik;
• zawierają
c treś
ci o charakterze komercyjnym (reklamy);
• sąniestosowne w kontekście informacji o ś
mierci osoby publicznej bą
dźprywatnej;
• w inny sposób naruszająprzepisy prawa, normy społ
eczne bą
dźobyczajowe lub
Regulamin
3.4. Uczestnik poprzez przesł
anie zgł
oszenia, wyraż
a zgodęna publikacjęOdpowiedzi w
sekcji konkursowej, wydzielonej w ramach Serwisu NK.pl wraz z oraz oś
wiadcza, ż
e udziela
Organizatorowi Konkursu nieodpł
atnej licencji na korzystanie z Odpowiedzi na
następujących polach eksploatacji:
a) prawo publicznego odtwarzania (w tym w sieci wewnę
trznej), wykonywania oraz
nadawania, a takż
e publicznego udostę
pniania w sieci Internet w taki sposób, aby
każdy mógłmiećdo nich dostę
p w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
niezależ
nie od rodzaju i sposobu dział
ania urzą
dzenia, aplikacji, którym sięw tym
celu posługuje;
b) prawo utrwalania dowolnątechniką
, w szczególnoś
ci technikącyfrową
;
c) prawo wprowadzania do pamię
ci komputera oraz do wł
asnych baz danych;
d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania w
systemie online w sposób umoż
liwiają
cy transmisjęodbiorcząprzez
zainteresowanych końcowych uż
ytkowników sieci Internet lub sieci wewnę
trznej,
jak równieżna każ
dym nośniku audiowizualnym, a w szczególnoś
ci na noś
niku

magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach noś
ników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
e) prawo do tworzenia papierowych wersji na potrzeby wł
asne Organizatora;
f) prawo dostosowania do wymagańtechnicznych Organizatora;
g) prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy;
h) prawo do wyś
wietlania i wystawiania;
i) prawo wykorzystania w celu rozpowszechniania utworów zależ
nych stworzonych
z wykorzystaniem w zakresie publikacji i rozpowszechniania poprzez wielokrotne
publiczne odtwarzanie na monitorach wieloekranowych typu LED (Infoscreenach)
oraz utrwalania w celu przechowywania do publicznego odtwarzania okreś
lonego
niniejszym;
j) prawo do wprowadzania do obrotu, wytwarzania okreś
lonątechnikąegzemplarzy,
w tym techniką
, reprograficzną
, zapisu magnetycznego, technikącyfrową
;
k) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartoś
ci,
bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i
modyfikacji, wymaganych przez specyfikęmedium internetowego, portalu
mobilnego, radia internetowego, w tym przetworzenie do udostę
pnienia
fonogramowego, telewizji, w tym przetworzenie do udostę
pnienia
audiowizualnego;
l) prawo do wykorzystywania w róż
nych formatach, w tym w postaci drukowanej
w cał
ości lub we fragmentach, wraz z prawem wł
ą
czania (lub ich fragmentów)
do innych utworów i tworzenia opracowań(abstraktów);
m)
prawo dostosowania do formatu urzą
dzeńmobilnych, w tym aplikacji
urządzeńmobilnych;
n) wprowadzanie do obrotu, uż
yczenie lub najem danego, w tym przekazywania,
takż
e odpłatnego innym podmiotom, w tym operatorom telekomunikacyjnym;
o) prawo do prezentowania, w tym odpł
atnego, do ograniczonego lub
nieograniczonego kręgu odbiorców, w tym w szczególnoś
ci w ramach usł
ug
telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych
urządzeńmobilnych (np. sms/mms);
p) prawo do nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub
technologii) za pomocąwizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez
stacjęnaziemną;
q) nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub
technologii) za pośrednictwem satelity;
r) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) m. in. za
poś
rednictwem platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek
systemie lub technologii);
s) wykonywania praw zależ
nych i udzielania zgody na ich wykonanie.
Organizator uprawniony bę
dzie także do udzielania sublicencji w peł
nym zakresie licencji
wskazanym powyż
ej.
3.5. Kryterium wyłonienia Zwycięzcy: z puli Uż
ytkowników, którzy wykonali Zadanie,
Komisja Konkursowa wybierze 5 (pię
cioro) Odpowiedzi w jej opinii najciekawszych (oceniają
c
zdjęcie). Oceny Odpowiedzi Konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa powoł
ana przez
Organizatora, składająca sięz Przedstawicieli Organizatora.
3.6. Nad prawidłowościąprzebiegu Konkursu czuwaćbę
dzie trzyosobowa Komisja
Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora. Z czynnoś
ci Komisji zostanie

sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Zwycię
zców Konkursu oraz przyznanych im
nagród.
3.7. Posiedzenia Komisji, podczas którego nastą
pi przyznanie nagród Konkursowych,
odbędzie sięw terminie do: 31.03.2016 r. W Konkursie nagrodzonych zostanie 5 (pię
cioro)
Uczestników. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród
konkursowych o czym poinformuje na stronie konkursowej.
3.8. Nagroda w Konkursie określona w pkt. 2.8. powyż
ej nie podlega wymianie na jej
równowartośćw pienią
dzu, ani na nagrody innego rodzaju.
3.9. Zwycięzca Konkursu nie może przenieś
ćprawa do otrzymania nagrody na osoby
trzecie.
§4
Ogł
aszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie
4.1. Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie na stronie konkursowej w
ramach Serwisu NK.pl, najpóź
niej po upł
ywie dziesię
ciu dni od odpowiedniego posiedzenia
Komisji, o którym mowa w pkt. 3.7. niniejszego Regulaminu.
4.2. Zwycię
zca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej poprzez wysł
anie informacji w
formie wiadomości email na wewnę
trznąskrzynkęwiadomoś
ci, dostę
pnąw Serwisie NK.pl
Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany przesł
aćw terminie do 4 dni (tj. 96 godzin) za pomocą
zwrotnej wiadomości email swój UID w grze.
4.3. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych bę
dzie stanowićprzyczynę
odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
4.4. Wydanie nagrody nastą
pi zgodnie z obowią
zują
cymi przepisami podatkowymi.
4.5. Nagroda moż
e zostaćprzyznana jedynie osobie, która speł
ni wszystkie warunki
Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie.
4.6. Po zakoń
czeniu procesu weryfikacji danych Zwycię
zca zostanie poinformowany przez
Organizatora o sposobie i miejscu odbioru nagrody. Nagrody nieodebrane ulegają
przepadkowi.
§5
Postę
powanie reklamacyjne
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczą
ce sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą
składaćdrogąelektronicznąlub na piś
mie nie póź
niej niżw terminie 14 dni od dnia
zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej
otrzymania przez Organizatora.
5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię
, nazwisko i dokł
adny adres Uczestnika, jak również
dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje skł
adane drogąelektronicznąnależ
y
przesłaćna adres: konkursy@onet.pl. Tytułemaila: Reklamacja: „Konkurs NK.pl"
reklamacja powinna byćskł
adana na adres Grupa Onet.pl S.A. ul. Pilotów 10, 31462 Kraków
z dopiskiem: "Konkurs NK.pl”
5.3. Reklamacje rozpatrywane będąw terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez
Organizatora.
5.4. Reklamacje rozpatrywane będąna podstawie niniejszego Regulaminu.

5.5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysł
anym na adres podany w
reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedźna reklamację
złożonądrogąelektronicznązostanie przesł
ana do Uż
ytkownika na adres podany przez
Użytkownika w reklamacji.
5.6. Uczestnik ma prawo odstą
pićod Konkursu w przecią
gu 14 dni od dnia przystą
pienia,
poprzez przesł
anie drogąelektronicznąna adres email: 
konkursy@onet.pl lub na piś
mie na
adres: Grupa Onet.pl S.A. ul. Pilotów 10, 31462 Kraków, informacji o odstą
pieniu od umowy
o udziałw konkursie: 
„
Konkurs NK.pl
” wraz z podaniem daty przystą
pienia do konkursu.
§6
Przetwarzanie danych osobowych
6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa sięzgodnie z ustawąo
ochronie danych osobowych.
6.2. Administratorem danych osobowych udostę
pnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator.
6.3. Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, przetwarza dane
osobowe Uczestnika Konkursu podane przez niego w zgł
oszeniu do konkursu jak również
dane publicznie dostępne w ramach profilu Uczestnika Konkursu, który Uczestnik Konkursu
wykorzystałdo dokonania zgłoszenia do Konkursu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr
101 poz. 926, ze zm.)
.
6.4. Na podstawie bezwzglę
dnie obowią
zują
cych przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych Uczestnik konkursu ma prawo dostę
pu do swoich danych osobowych oraz może
żądaćw każdej chwili ich poprawienia lub usunię
cia.
§7
Postanowienia Koń
cowe
7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie serwisu konkursowego w ramach sekcji
NK.pl pod adresem: 
nk.pl/wielkanoc_w_wiejskim_zyciu
7.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument okreś
lają
cy zasady Konkursu. Wszelkie
materiały promocyjnoreklamowe mająwył
ą
cznie charakter informacyjny.
7.3. Wszelkie spory wynikłe z tytuł
u wykonania zobowią
zańzwią
zanych z Konkursem bę
dą
rozstrzygane przez Są
d właściwy wedł
ug obowią
zują
cych przepisów.

