
 

 

Regulamin konkursu pod nazwą „Zdalna nauka oczami studenta” 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 
1. Organizatorem konkursu jest spółka Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Przyokopowej 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 709879, zwana dalej 
„Organizatorem”.  

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach profilu Organizatora w serwisie Facebook, dostępnego pod 
adresem URL https://www.facebook.com/studentlex., zwanego dalej „profilem”. 

3. Konkurs trwa od chwili zamieszczenia przez Organizatora na profilu postu z ogłoszeniem konkursu do 
3.01.2022 r. do godz. 23.59. 

4. Konkurs odbywać się będzie w terminach oraz na warunkach określonych niniejszym regulaminem.  
W sprawach odmiennie nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia serwisu 
Facebook (https://pl-pl.facebook.com/legal/terms).  

5. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z serwisem 
Facebook. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników konkursu w związku z konkursem (np. komentarze, 
pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook  
z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem konkursu za pośrednictwem 
profilu. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW  

 
§ 2 

 
1. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna posiadająca w całym okresie trwania konkursu status 

studenta, tj. osoby przyjętej na studia, która złożyła ślubowanie (art. 83 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) oraz posiadająca zweryfikowane konto w serwisie Facebook.  

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Organizatora, jak również ich 
małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od osób zgłaszających swój udział w konkursie, przedstawienia 
dokumentów lub danych potwierdzających uprawnienie tych osób do wzięcia udziału w konkursie. osoba, 
która nie potwierdzi ww. uprawnienia nie może wziąć udziału w konkursie.  

 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
§ 3 

 
1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden obrazek o charakterze humorystycznym i tematyce 

związanej z nazwą konkursu, w którym elementy ikoniczne współwystępują z elementami tekstowymi, 
zwany dalej „memem”. 

2. W przypadku gdy uczestnik zgłosi do konkursu więcej niż jeden mem, do udziału w konkursie zostanie 
zakwalifikowany tylko ten mem, który został zgłoszony wcześniej. 

3. Każdy mem musi mieć charakter oryginalny, tj. nie może być wcześniej opublikowany lub rozpowszechniony 
w jakiejkolwiek formie.  

4. Mem nie może naruszać prawa, dóbr osobistych i zasad współżycia społecznego. 
 

§ 4 
 
1. Zgłoszenie mema dokonuje się poprzez zamieszczenie go na profilu w komentarzu pod postem  

z ogłoszeniem konkursu.  
2. Za moment zgłoszenia mema uważa się moment, w którym komentarz zostanie zapisany na serwerze 

serwisu Facebook.  
3. Po opublikowaniu komentarza zawierającego mem na profilu, uczestnik nie może dokonywać w nim 

żadnych zmian.  
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JURY I WYNIKI KONKURSU 

 
§ 5 

 
1. Wyboru maksymalnie pięciu zwycięzców konkursu dokona Jury w terminie do 12.01.2022. r. 
2. Przy wyborze zwycięzców Jury weźmie pod uwagę następujące kryteria: 

a. oryginalność mema i kreatywność wykonania,  
b. zgodność mema z warunkami konkursu, 
c. ogólne walory estetyczne mema. 

3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 
4. Organizator w terminie do dnia opublikuje komentarz na profilu, w którym poda wyniki konkursu. 

Dodatkowo każdy zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej poprzez oznaczenie w komentarzu na 
profilu. 

 
NAGRODY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 
§ 6 

 
1. Nagrodą w konkursie jest: 

a) voucher na zakup w sklepie Profinfo.pl na kwotę 120 zł brutto przy jednorazowym zakupie za 
minimum 150 zł brutto,  

b) lub dostęp do systemu LEXOTEKA na 6 miesięcy o wartości 129 zł brutto,  
c) albo dostęp do systemu LEX Script na 2 miesiące o wartości 118 zł brutto. 

2. Każdy zwycięzca ma prawo do uzyskania tylko jednej nagrody spośród wymienionych w ust. 1. 
3. Nagrody należy wykorzystać w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. W przypadku nagród,  których mowa w 

ust. 1 pkt b) i c) rozpoczęcie okresu dostępu do danego systemu musi nastąpić do dnia określonego w zdaniu 
pierwszym.  

4. W celu uzyskania nagrody zwycięzca jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia 
powiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 4, przesłać Organizatorowi (na adres poczty elektronicznej 
anna.wator@wolterskluwer.com) oświadczenie o wyborze nagrody spośród określonych w ust. 1 oraz 
swoje dane (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej) niezbędne do przekazania i zrealizowania nagrody. 
Nieprzesłanie we wskazanym powyżej terminie oświadczenia i danych spowoduje, że zwycięzca nie 
nabędzie prawa do nagrody.  

5. Organizator skontaktuje się na podany przez zwycięzcę adres poczty elektronicznej, aby potwierdzić 
przyjęcie nagrody i następnie prześle nagrodę w wersji elektronicznej. 

6. Imiona i nazwiska zwycięzców, którzy podali te dane Organizator opublikuje na profilu, na co zwycięzcy 
wyrażają zgodę. 

7. Fundatorem nagród jest Organizator konkursu. 
8. Zwycięzcom konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani do 

otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenosić prawa do nagród na inne 
osoby. 

 
PRAWA DO MEMÓW 

 
§ 7 

 
1. W przypadku gdy mem będzie stanowił utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z dniem zgłoszenia mema, zwanego dalej „utworem”, zwycięzca przenosi na Organizatora,  
a Organizator nabywa, wyłączne, niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania  
i rozporządzania utworem w całości lub we fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, jako utworem 
odrębnym lub wspólnie z innym utworem lub innymi utworami zwycięzcy lub/i innych twórców, na cały 
okres ochrony autorskich praw majątkowych do utworu w kraju i za granicą, na następujących polach 
eksploatacji:  
a) utrwalania i zwielokrotniania utworu w całości lub we fragmentach, bez żadnych ograniczeń 

ilościowych, dowolną znaną w dacie podpisania niniejszej umowy techniką, w tym drukarską, 
cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis 
magnetyczny na taśmach magnetycznych, w pamięci komputera (w tym RAM, twardy dysk, a także 
serwer), jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, w szczególności on-line, 
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a także poprzez wydruk komputerowy, na każdym znanym w dacie podpisania niniejszej umowy 
nośniku, włączając w to nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, cyfrowe, a w szczególności 
dyskietki, CD-ROM, DVD, jak i papier;  

b) rozpowszechniania utworu w całości lub we fragmentach, bez żadnych ograniczeń ilościowych, 
odrębnie lub w ramach utworów zbiorowych, w szczególności poprzez: 
i. wprowadzanie do obrotu oryginału lub egzemplarzy, na których utwór lub jego fragmenty 

utrwalono (w szczególności utrwalonych technikami, o których mowa w pkt a), w tym 
w postaci wydawnictw książkowych (drukowanych), wydawnictw elektronicznych, 
w szczególności w publikacjach elektronicznych, w czasopismach, drukiem, na każdym 
znanym w dacie podpisania niniejszej umowy nośniku, w tym na nośnikach magnetycznych, 
optycznych, elektronicznych, cyfrowych, papierowych(druk), włączając w to dyskietki, CD-
ROM, DVD,  

ii. wypożyczanie, najem, użyczanie, dzierżawę, wymianę wszelkich nośników, na których utwór 
lub jego fragmenty utrwalono,  

c) udostępnianie, w tym także przesyłanie za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności 
Internetu i Intranetu, on-line, w ramach komunikacji na życzenie, w tym również publiczne 
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworu czy jego fragmentu dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym. 

2. Z dniem zgłoszenia danego utworu zwycięzca przenosi, a Organizator na cały czas ochrony autorskich praw 
majątkowych do utworu w kraju i za granicą, bez ograniczeń terytorialnych, wyłączne, niczym 
nieograniczone prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań utworu na 
polach eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie, bez prawa zwycięzcy do odrębnego 
wynagrodzenia z tytułu eksploatacji utworów zależnych. Organizator nabywa z tą datą prawo do 
wykonywania autorskich praw zależnych do opracowań utworu w zakresie ww. pól przez czas, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym. W szczególności ma on prawo dokonywania lub zlecania osobom trzecim 
dokonywania opracowań utworu, w tym jego skrótów, streszczeń, tłumaczeń na dowolny język obcy, oraz 
korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi na podstawie umów zawartych z ich twórcami.  

3. Z dniem zgłoszenia danego utworu Organizator nabywa prawo do wykorzystywania tego utworu lub jego 
fragmentów dla celów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych przez czas określony w ust. 1, bez 
ograniczeń terytorialnych. 

4. Zwycięzca oświadcza, że niniejszym zrzeka się wykonywania autorskich praw osobistych do utworu 
w zakresie: 
a) autorstwa utworu; 
b) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo; 
c) zachowania integralności utworu; 
d) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów publiczności. 

5. Zwycięzca oświadcza, że prawa autorskie do utworu nie będą w dacie jego zgłoszenia w konkursie 
ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu przez Organizatora zgodnie  
z treścią niniejszego regulaminu nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich, a w przypadku 
pojawienia się uzasadnionych roszczeń z tego tytułu zwycięzca zobowiązuje się do ich zaspokojenia oraz do 
pokrycia wszelkich kosztów, wydatków i szkód, jakie Organizator poniósł na skutek zgłoszenia takich 
roszczeń. 

6. Przeniesienie praw, udzielenie zgód i zezwoleń określonych w ust. 1 – 4 powyżej następuje w zamian za 
nagrodę i nie skutkuje powstaniem po stronie zwycięzcy jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora  
o zapłatę wynagrodzenia, odszkodowania, zwrot nakładów czy kosztów. 

7. W przypadku gdy zwycięzca po przyznaniu nagrody prześle Organizatorowi fotografię/zrzut ekranu 
potwierdzającą/y, że zwycięzca skorzystał z nagrody, to postanowienia ust. 1 – 6 stosuje się odpowiednio 
do takiej fotografii/takiego zrzutu. 

 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 
§ 8 

 
1. Wszekie reklamacje dotyczące konkursu uczestnik może złożyć do Organizatora wyłącznie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres anna.wator@wolterskluwer.com 
2. Reklamacje należy składać w terminie do 7 dni od dnia podania wyników konkursu.  
3. Reklamację rozpatrywać będzie Organizator w terminie w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. 

Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 9 
 
1. Niniejszy regulamin dostępny jest na profilu oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem 

https://pomoc.wolterskluwer.pl/category/owu-i-regulaminy/ 
2. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte  

w niniejszym regulaminie.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.  
 


