
REGULAMIN KONKURSU „Wyra ź opini ę, Zmień swój świat” 

§ 1. Definicje 

Użytym poniżej zwrotom pisanym wielką literą nadaje się następujące znaczenie:  

1. Organizator – spółka pod firmą ARC Rynek i Opinia Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Słowackiego 12, 01-627 Warszawa, wpisana pod numerem KRS 0000121884 do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

2. Konkurs – konkurs opisany i prowadzony według zasad opisanych poniżej;  

3. Regulamin – niniejszy regulamin;  

4. Jury – komisja oceniająca Filmy zgłoszone do Konkursu;  

5. Film – utwór kinematograficzny o specyfikacji określonej w Regulaminie;  

6. Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna, która w momencie ogłoszenia Konkursu ukończyła 
15 rok życia; 

7. Portal Organizatora – portal internetowy panelu epanel.pl należący do spółki ARC Rynek i 
Opinia, dostępny pod adresem internetowym www.epanel.pl  

§2. Organizacja Konkursu  

1. Organizator Konkursu ogłasza Konkurs, którego cel, zasady i nagrody zostały opisane w 
Regulaminie.  

§ 3. Cel i motyw przewodni Konkursu  

1. Celem Konkursu jest promocja marki Organizatora „epanel.pl”.  

§ 4. Jury  

1. Zwycięzcę Konkursu oraz zdobywców nagród wyłania Jury.  

2. W skład Jury wchodzą: Adam Czarnecki, Magdalena Sobocińska, Sebastian Smoliński, 
Krzysztof Szczerbacz. 

3. Pracami Jury kieruje przewodniczący Jury, którym jest Adam Czarnecki.  

§ 5. Uczestnictwo w Konkursie  

1. W Konkursie może uczestniczyć tylko osoba opisana w § 1 pkt 6 Regulaminu.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego 
dostępnego na stronie www.epanel.pl, akceptacja Regulaminu oraz przygotowanie i 
przekazanie Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu Filmu.  

4. Po nakręceniu filmu, uczestnik zamieszcza go na serwerze w miejscu wskazanym przez 
Organizatora w mailu przesłanym po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Wypełnienie 
formularza i zamieszczenie Filmu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.  

6. Każdy Uczestnik Konkursu może przygotować i zgłosić do Konkursu maksymalnie dwa 
Filmy. Pliki z filmami muszą zawierać w nazwie imię i nazwisko Uczestnika.  

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub przedstawiciele Organizatora, a także 
pracownicy lub przedstawiciele innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w 
przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu, jak również ich osoby najbliższe.  

§ 6. Film  



1. Film w sposób pośredni lub bezpośredni musi zachęcać do uczestnictwa w badawczym 
panelu internetowym epanel.pl. Film może eksponować zalety uczestnictwa w epanel.pl, 
takie jak:  
• Możliwość wyrażenia swojego zdania, a tym samym wpływania na kierunki rozwoju 

wielu firm działających na rynku 
• Uczestnictwo w ciekawej, chętnej do dzielenia się opiniami, a tym samym aktywnej 

społeczności, która jest otwarta na zmiany i jest gotowa inicjować zmiany 
• Możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy 
 

2. Film może zostać nagrany dowolnym urządzeniem nagrywającym, bez żadnych ograniczeń 
w szczególności co do rozdzielczości lub typu urządzenia. 

3. W Filmie muszą co najmniej raz zostać wyeksponowane adres internetowy www.epanel.pl 
oraz logo epanel.pl. Logo Organizatora zostanie przesłane każdemu Uczestnikowi Konkursu 
po wypełnieniu formularza rejestracji.  

4. Logo Organizatora może zostać wykorzystane jedynie w Filmie przekazanym na Konkurs.  

5. Czas trwania Filmu powinien wynosić od 30 sekund do 5 minut.  

6. Stylistyka filmu jest dowolna.  

7. Film nie może naruszać praw osobistych i majątkowych osób trzecich oraz zawierać treści 
obraźliwych lub zabronionych przez prawo - w przypadku naruszenia prawa lub użycia tego 
typu treści Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Filmu z udziału w Konkursie. 

8. Filmy nagrane w celach Konkursu zawierające logo epanel.pl jak również adres strony 
epanel.pl nie mogą być wykorzystywane i publikowane przez Uczestników samodzielnie.  

§ 7. Nagrody  

1. Zwycięzcę Konkursu – twórcę najlepszego Filmu, wybiera spośród Uczestników Konkursu 
Jury. 

2. W ramach Konkursu wyłanianych jest trzech Zwycięzców. Pierwszy z nich otrzyma nagrodę 
w wysokości 3 tysięcy złotych, drugi w wysokości – wybierany przez Publiczność, tj. 
użytkowników portalu epanel.pl – otrzyma nagrodę w wysokości 2 tysięcy złotych. Dodatkowo 
Jury wyróżni dziesięć Filmów, których Autorzy otrzymają w nagrodę gadżety epanel.pl  

3. Nagrody Zwycięzcom zostaną przekazane na wskazane przez Uczestnika konto bankowe, 
którego numer Uczestnik przekazuje po uzyskaniu informacji drogą mailową o zdobyciu 
Nagrody. Nagrody za wyróżnione Filmy będą przekazywane drogą pocztową na adres 
korespondencyjny wskazany również po uzyskaniu informacji drogą mailową o otrzymaniu 
Wyróżnienia.  

8. W ocenie Filmu przez Jury i przez publiczność nie będzie brana pod uwagę kolejność 
zgłoszeń. W wyborze zdobywcy Nagrody Publiczności będzie brana liczba oddanych na dany 
Film głosów.  

§ 8. Czas trwania i harmonogram Konkursu  

1. Konkurs przeprowadzany jest w dniach od 23.10.2014r do 5.12.2014r. według poniższego 
harmonogramu:  

23.20.2014 -  Ogłoszenie Konkursu  

23.10.2014 – 5.12.2014 -  Przekazywanie Filmów 

6.12.2014 – 15.12.2014 – Wyłonienie Zwycięzców  

15.12.2014 -  Ogłoszenie wyników Konkursu  

Do 31.12.2014 -  Przekazanie nagród  



2. Organizator może bez podania przyczyn wydłużyć termin przekazywania Filmów do 14 dni 
– wówczas wszystkie powyższe daty zostaną adekwatnie przesunięte o 14 dni. W przypadku 
wydłużenia terminu Konkursu Organizator poinformuje o tym na stronie internetowej 
www.epanel.pl. Terminy opisane w ust. 1 ulegają odpowiedniemu przesunięciu.  

§ 9. Prawa autorskie  

1. Film jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).  

2. Uczestnik Konkursu zamieszczając Film w Portalu Organizatora przelewa na jego rzecz 
wszelkie przysługujące mu i zbywalne prawa opisane w ust. 2, w szczególności prawa 
autorskie majątkowe, a także oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje 
wszystkie jego warunki, w szczególności w zakresie przekazania na rzecz Organizatora praw 
opisanych w ust. 2. Ponadto Uczestnik Konkursu zrzeka się wszelkich roszczeń do utworu, w 
szczególności prawa do wynagrodzenia za korzystanie z Filmu.  

3. Poprzez zamieszczenie Filmu w Portalu Organizatora Uczestnik Konkursu oświadcza, że 
przysługują mu pełne prawa autorskie (osobiste i majątkowe ) do Filmu oraz do wszystkich 
utworów w nim wykorzystanych, prawa zależne oraz prawa pokrewne. Uczestnik Konkursu 
ponadto oświadcza tym samym, iż posiada prawa do wykorzystania wizerunku osób 
(fizycznych, prawnych lub osób, o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego) utrwalonych 
w Filmie oraz zgodę tych osób na nieodpłatne wykorzystanie (np. udostępnianie, 
rozpowszechnianie) przez Uczestnika Konkursu i Organizatora ich wizerunku. 

4. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania Filmu 
na następujących nośnikach: w komputerach, laptopach, smartfonach i innych urządzeniach 
stałych i przenośnych, dyskach trwałych, przenośnych, USB, CD, DVD, w telewizji, radiu, 
internecie, portalach społecznościowych np. Facebook, tematycznych, np. YouTube.  

§ 10. Dane osobowe  

1. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 
jego danych osobowych.  

2. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie do celów 
związanych z projektem, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883). 

§ 12. Postanowienia ko ńcowe  

1. Konkurs prowadzony jest terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne roszczenia osób trzecich 

związanych z Filmami zgłoszonymi przez Uczestników Konkursu. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstanie i dopełnienie przez Uczestnika 

Konkursu obowiązku podatkowego w związku z przyznaną nagrodą.  
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 
5. Pytania dotyczące konkursu należy kierować  na adres konkurs@epanel.pl  

 


