
 

 
 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZY ZASÓB W AZON (dalej: „Regulamin”) 

 

1. DEFINICJE 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

1.1. „Konkurs” – konkurs prowadzony jest pod nazwą „Konkurs na najciekawszy zasób AZON” na 

platformie internetowej dostępnej pod adresem zasobynauki.pl (dalej: „Platforma AZON”), 

na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

1.2. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Politechnika Wrocławska z siedzibą przy 

Wybrzeżu Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu (kod pocztowy 50-370), posługująca się 

numerami NIP: 896- 000-58-51 i REGON: 000001614. 

1.3. „Zasób” – treść dowolnego typu zamieszczona na Platformie AZON w zakładce „Zasoby”, 

która jest przedmiotem konkursu. 

1.4. „Jednostka Udostepniająca” – instytucja, która udostępnia Zasoby. 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2.1. Konkurs jest prowadzony w Internecie w okresie od 30.01.2019 r. do 31.05.2019 roku. 

2.2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. 

o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, 

że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, 

której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

2.3. Konkurs będzie prowadzony i dostępny na Platformie AZON i poprzez ankietę internetową. 

2.4. Uczestnikami Konkursu są Jednostki Udostępniające. 

2.5. W trakcie trwania i po zakończeniu Konkursu Organizator może kontaktować się 

z Jednostkami Udostępniającymi w sprawach związanych z przebiegiem i wynikami Konkursu. 

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

3.1. Konkurs będzie realizowany w dwóch etapach. 

3.2. Etap pierwszy Konkursu rozpocznie się 30.01.2019 roku i będzie polegał na: 

a) wyłonieniu dziesięciu najpopularniejszych Zasobów na podstawie kryterium liczby odsłon 

stron, na których są zamieszczone Zasoby, wygenerowanych w okresie od 30.01.2019 r. do 

28.02.2019 r., 



 

 
 

b) wyłonieniu spośród dziesięciu najpopularniejszych Zasobów najciekawszych pięciu - na 

podstawie ankiety internetowej przeprowadzonej w okresie od 8.03.2019 r. do 

25.04.2019 r. 

3.3. Etap drugi Konkursu będzie polegał na wyłonieniu najciekawszego Zasobu spośród pięciu 

wybranych w pierwszym etapie. Wyboru najciekawszego Zasobu dokona do 31.05.2019 roku 

komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

4. NAGRODY W KONKURSIE 

4.1. Nagrodą dla zwycięskiej Jednostki Udostępniającej wyłonionej w drugim etapie Konkursu 

będzie kampania promocyjna w Google Ads o wartości 3000 (słownie: trzy tysiące) złotych 

przeprowadzona przez wybraną przez Organizatora agencję marketingową w czerwcu 2019 

roku. 

4.2. Nagrodą dla pięciu Zasobów, które zostaną wyłonione w pierwszym etapie Konkursu poprzez 

ankietę internetową, będzie promocja w formie artykułu opublikowanego w lipcu 2019 r. na 

Platformie AZON. 

4.3. Rozstrzygnięcie konkursu będzie ogłoszone na Platformie AZON do 31.05.2019 roku. 

4.4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Organizator. 

5. REKLAMACJE 

5.1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać pisemnie na adres: Politechnika 

Wrocławska, Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, pl. Grunwaldzki 11, bud. 

D-21, pok. 124, z dopiskiem „Konkurs AZON”, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po 

jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego 

zakończenia. 

5.2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. 

5.3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres e-mail i dokładny adres zgłaszającego 

oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez 

Organizatora. 

5.4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. 

5.5. Składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listownie lub pocztą 

elektroniczną w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 

 



 

 
 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniu 30.01.2019 roku. 

6.2. Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora przez cały okres 

trwania Konkursu. 

6.3. Wszelkie informacje o Konkursie, zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 

reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Jednostek 

Udostępniających i Organizatora określany jest na podstawie postanowień niniejszego 

Regulaminu Konkursu. 

6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

6.5. Zarówno Jednostki Udostępniające, jak i Organizator, będą dążyć do rozwiązywania wszelkich 

sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. 


