REGULAMIN KONKURSU
Postanowienia wstępne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu pod tytułem „Wygraj swój Start do Kariery”,
(zwanego dalej „Konkursem”), organizowanego przez CLUE PR S.C., z siedzibą przy ul.
Pankiewicza 1/10, 00-696 Warszawa, REGON 146369700, NIP: 7010358540 (zwanego dalej
„Organizatorem”).
2. Marktplaats B.V., właściciel portalu i marki GUMTREE, jest sponsorem nagród.
3. Konkurs jest publicznym przyrzeczeniem przez Organizatora nagrody za najlepsze dzieło, w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
4. Korespondencja z Organizatorem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod
adresem e-mail: startdokariery@cluepr.pl.

Zasady Konkursu
5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, lub posiadająca
zgodę rodzica/prawnego opiekuna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i
mająca miejsce zamieszkania w Polsce. Uczestnik konkursu musi posiadać status studenta lub
ucznia szkoły średniej (liceum, technikum, szkoła branżowa, szkoła zawodowa). Uczestnik
konkursu musi być w przedziale 15-26 lat.
6. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która w dniach 15.10- 15.11.2018 prześle za
pośrednictwem formularza na stronie internetowej startdokariery.pl zgłoszenie konkursowe
obejmujące:
a. Opis swojego pomysłu na biznes w formie tekstu lub filmu;
b. Przesłanie szablonu modelu biznesowego (Business Model Canvas) dla swojego
pomysłu na biznes, według wzoru dostępnego na stronie internetowej Konkursu;
c. Umotywowanie swojego pomysłu na biznes;
d. Zestawienie towarów i usług o wartości do 15 000 złotych, potrzebnych do
uruchomienia swojego biznesu.

7. Nagrody otrzymają zwycięzcy Konkursu – Uczestnicy, których zgłoszenia zostaną uznane za
najlepsze przez jury składające się z osób wskazanych przez Organizatora. Nie ma możliwości
wypłaty nagrody w gotówce ani w formie wynagrodzenia dla osób trzecich. Nagrodą może
być zakup sprzętu biurowego, materiałów potrzebnych do rozpoczęcia działalności,
oprogramowania komputerowego, szkolenia lub kursu.
8. Organizator ogłosi zwycięzców Konkursu na stronie www.startdokariery.pl do dnia
20.12.2018.
9. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcom na koszt Organizatora w ciągu 30 dni od dnia
ogłoszenia zwycięzcy, o ile będzie możliwy kontakt ze zwycięzcą w tym czasie i ustalenie
warunków odbioru nagrody, oraz kurs, który zostanie wybrany przez zwycięzcę, też musi być
możliwy do opłacenia w czasie tych 30 dni, chyba że Organizator i zwycięzca uzgodnią inną
formę odbioru nagrody.
10. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem odpowiedzi konkursowej.
11. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę (udziela nieodwołalnej, niewyłącznej licencji) na
wykorzystywanie zgłoszenia konkursowego w sieci Internet oraz w innych mediach, przez
Organizatora oraz sponsora nagród (Gumtree), w dowolny sposób i bez ograniczeń
terytorialnych oraz czasowych, w szczególności przez publikowanie zwycięskiego zgłoszenia
konkursowego na stronach internetowych i w mediach społecznościowych.
12. W wypadku, gdyby okazało się, że wybrany przez Organizatora zwycięzca Konkursu:
a. nie spełnił warunków określonych Regulaminem, wymaganych do uzyskania statusu
Uczestnika, lub
b. nie jest autorem odpowiedzi konkursowej, lub
c. w inny sposób naruszył postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje,
- Organizator może pozbawić go nagrody i tytułu zwycięzcy Konkursu, a nagrodę i
tytuł przyznać innemu Uczestnikowi na zasadach określonych Regulaminem.
13. W Konkursie przyznane zostaną 2 nagrody. Każda nagroda obejmuje towary i usługi o wartości
do 15 000 złotych oraz kwotę pieniężną 10% wartości nagrody (podatek).

14. Organizator potrąci z nagrody kwotę należnego podatku PIT w wysokości 10% wartości
nagrody i odprowadzi jako płatnik na konto Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca
zamieszkania zwycięzcy Konkursu.
Postanowienia końcowe
15. Uczestnik ma prawo żądać wyjaśnienia Regulaminu przez Organizatora.
16. Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia
wyników Konkursu. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres
Organizatora. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania
oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Pisemna reklamacja Uczestnika powinna zawierać imię i
nazwisko, dokładny adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód
reklamacji. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie poinformowany
pocztą elektroniczną, telefonicznie lub pisemnie.
17. Uczestnik ma prawo w każdej chwili cofnąć swoje zgłoszenie konkursowe i zażądać usunięcia
przez Organizatora jego danych osobowych i jego odpowiedzi na pytanie konkursowe.
18. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Organizatora jedynie w wypadku stwierdzenia
niezgodności Regulaminu z przepisami prawa.
19. Prawem właściwym w sprawach dotyczących Konkursu jest prawo polskie.
20. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu początku Konkursu, tj. 15.10.2018r.

