
KONKURS „Driftowóz na start” 

Zgłaszając się do udziału oraz uczestnicząc w niniejszym Konkursie, wyrażasz zgodę 
na podleganie niniejszym Warunkom Uczestnictwa („Warunki”) i oświadczasz, że 
spełniasz wszystkie poniższe wymogi dotyczące prawa do udziału. Konkurs podlega 
niniejszym Warunkom oraz wszystkim obowiązującym przepisom i regulacjom. 

1. ORGANIZATOR 

1.1.Niniejszy Konkurs prowadzony jest przez firmę Karolina Pilarczyk („Organizator”) 
z siedzibą pod adresem ul. Kobuza 30, 02-841 Warszawa, Polska, przy wsparciu 
partnerów, agencji i usługodawców Organizatora. 

1.2. Fundatorem nagrody jest: Karolina Pilarczyk, z siedzibą w Warszawie ul. Kobuza 
30, 02-841 Warszawa, NIP 521-302-15-08. 

1.3.Organizator powołuje Komisję ds. Konkursu, której zadaniem jest prowadzenie 
prac przewidzianych niniejszym regulaminem oraz nadzór nad prawidłowym 
przebiegiem i wyłonieniem zwycięzcy. 

2. KONKURS ( „Konkurs”) 

2.1.Konkurs odbywa się pod nazwą „Driftowóz na start” 
2.2.Konkurs rozpoczyna się 23 lutego 2022 r. o godzinie 19:00 czasu UTC+2 i kończy 
13 marca 2022 r. o godzinie 23:59 czasu UTC+2 (włącznie). Organizator musi 
otrzymać wszystkie zgłoszenia przed upływem daty końcowej. Wszystkie zgłoszenia 
otrzymane poza określonymi powyżej ramami czasowymi zostaną automatycznie 
zdyskwalifikowane. 

3. PRAWO DO UDZIAŁU 

3.1.Aby wziąć udział w niniejszym Konkursie i mieć prawo do nagrody, oświadczasz i 
zapewniasz, że spełniasz następujące kryteria kwalifikujące: 
− Potwierdzasz, że jesteś osobą fizyczną występującą w charakterze osobistym i 

w momencie zgłaszania do Konkursu masz skończone 18 lat lub więcej.  
− Osoby poniżej 18. roku życia mogą uczestniczyć w Konkursie i mogą przekazać 

Organizatorowi swoje Dane Osobowe (wszelkie dane związane z Twoją osobą, 
takie jak dane kontaktowe, odpowiedzi udzielone w ramach Konkursu czy 
materiały wideo i zdjęcia) tylko za pisemną zgodą opiekuna prawnego, która 
wraz z odpowiedzią konkursową zostanie wysłana na adres wskazany przez 
Organizatora w pkt.4.2 .  
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− Dobrowolnie przekazujesz nam Dane Osobowe. Jeżeli nie dostarczysz 
wszelkich wymaganych Danych Osobowych, nie będziesz mógł wziąć udziału 
w Konkursie. 

− Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie mieszkańcy Polski. Należy 
pamiętać, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli uczestnicy nie 
mogą zgodnie z prawem uczestniczyć w Konkursie z powodu prawa krajowego 
lub lokalnych przepisów. 

− Członkowie zarządu, przedstawiciele wyższego kierownictwa i pracownicy 
Organizatora, przedstawicieli i wszelkich innych firm związanych z 
przygotowaniem lub realizacją Konkursu, zawodowi doradcy, usługodawcy 
zewnętrzni lub agencje reklamowe i promocyjne zaangażowane w Konkurs oraz 
członkowie najbliższej rodziny i osoby zamieszkujące to samo gospodarstwo 
domowe, co wymienione osoby (niezależnie od pokrewieństwa) nie mają prawa 
do uczestnictwa w Konkursie ani ubiegania się o nagrody. Organizator 
zweryfikuje niniejsze warunki w trakcie dokonywania wyboru w oparciu o 
własną bazę danych. 

3.2.Organizator nie będzie przyjmować zgłoszeń które: (a) zostały wygenerowane 
automatycznie przez komputer; (b) zostały wypełnione przez osoby trzecie (w 
Twoim imieniu) lub uzupełnione masowo; (c) są nieczytelne, zostały przerobione, 
zrekonstruowane lub sfałszowane; lub (d) są niekompletne. Organizator zastrzega 
sobie prawo do sprawdzenia w dowolnym momencie według własnego uznania 
podanych przez Ciebie danych osobowych oraz w stosownych przypadkach do 
żądania okazania dowodu potwierdzającego pełnoletniość, tożsamość i/lub inne 
dane. W przypadku jakiegokolwiek sporu zgłoszenia zawierające nieważny Profil 
lub błędne dane dotyczące Twojego wieku lub miejsca zamieszkania będą 
uznawane za nieważne. 

4. ZASADY UCZESTNICTWA, PROCES SELEKCJI I NAGRODY  

4.1.Aby wziąć udział w niniejszym Konkursie, musisz odszukać prawidłowe hasło w 
każdym z 5 pierwszych odcinków serii „Driftowóz na start”, ułożyć z nich logiczne 
zdanie i uzasadnić czy się z tym zdaniem zgadzasz i dlaczego . 

4.2.Uzasadnienie, w formie pisemnej należy przysłać na adres mailowy: 
konkurs@pilarczyk.pl 

4.3.Wielkość i/lub długość Twoich Zgłoszonych Treści nie powinna wykraczać poza 
ilość 1800 znaków (w tym spacje i znaki interpunkcyjne). Musisz posiadać prawa 
autorskie do Zgłoszonych Treści. Zgłoszone Treści muszą stanowić Twoje własne 
dzieło i nie mogą: (a) zostać skopiowane; (b) zawierać materiałów stron trzecich; 
(c) zawierać żadnych treści, na korzystanie z których nie masz zgody; (d) być 
obraźliwe, niesmaczne, oszczercze, niebezpieczne, obsceniczne, niestosowne; (e) 
naruszać praw jakichkolwiek stron trzecich (np. jakichkolwiek osób pojawiających 
się w Zgłoszonych Treściach możliwych do zidentyfikowania) ani odzwierciedlać 
politycznych deklaracji; i/lub (f) naruszać stosownych przepisów prawa. 
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4.4.Organizator z pomocą Komisji wybierze ze wszystkich ważnych zgłoszeń 
otrzymanych zgodnie z Warunkami 1 zdobywcę nagrody. Decyzja Komisji jest 
ostateczna i nie podlega żadnej korespondencji ani dyskusji. Podczas wybierania 
zwycięzców Komisja oceniać będą kreatywność i pomysłowość wypowiedzi.  

4.5.Nagroda to maszyna driftingowa modyfikowana w serii „Driftowóz na start” - o 
wartości 5 tysięcy złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz premia pieniężna w 
wysokości 11,11% wartości nagrody na pokrycie podatku od wygranej. 

4.6.Maszyna  nie jest dostosowana do poruszania się po drogach publicznych - w 
przypadku transportu, musi być przewożone na lawecie. Specyfikacja techniczna 
zostanie uwzględniona w umowie dotyczącej przekazania auta zwycięzcy .  

4.7.Warunkiem dostania nagrody jest jej osobisty odbiór w dniu 16 marca 2022 w 
godz. 20.00 - 22.00 z Hula Kula - rozrywkowe centrum miasta, ul. Jagiellońska 82B, 
03-301 Warszawa 

4.8.Organizator zobowiązuje się do pobrania od Zwycięzcy oraz odprowadzenia 
zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody, o której mowa powyżej. W 
związku z czym kwota pieniężna wskazana w punkcie 4.5 nie zostanie wypłacona 
laureatowi, lecz zostanie wykorzystana do wpłaty kwoty należnego zryczałtowanego 
podatku dochodowego od osób fizycznych, którą Organizator potrąci z kwoty 
pieniężnej. 

4.9.W przypadku chęci uzyskania dalszych szczegółów odnośnie procesu selekcji 
prosimy o wysłanie wiadomości na adres management@pilarczyk.pl .  

4.10.Jeżeli wyłoniony zdobywca nagrody nie spełnia kryteriów kwalifikujących 
określonych w niniejszych Warunkach, Organizator wybierze alternatywnego 
zdobywcę nagrody. Jeżeli zostaniesz zdyskwalifikowany, Organizator nie ma 
obowiązku publikować informacji o tym fakcie. Organizator zobowiązuje się do 
zapewnienia przejrzystości oraz odpowiedniego zapisania procesu selekcji w celu 
umożliwienia weryfikacji wyników. 

4.11.Spóźnione, nieczytelne, zniszczone, uszkodzone lub zniekształcone zgłoszenia nie 
będą przyjmowane. Organizator nie bierze na siebie jakiejkolwiek 
odpowiedzialności za zagubione zgłoszenia, a potwierdzenie wysłania nie będzie 
uznawane za potwierdzenie odbioru. Zgłoszenia nie podlegają zwrotowi. 

5. POWIADOMIENIE ORAZ ODBIÓR NAGRODY  

5.1.Organizator powiadomi zdobywcę nagrody za pośrednictwem wiadomości 
wysłanej na jego adres e-mail z jakiego zostało przysłane zgłoszenie do konkursu. Po 
otrzymaniu powiadomienia, zdobywca nagrody otrzyma szczegółowe informacje i 
kontakt do osoby z którą będzie mógł ustalić datę i miejsce podpisania Umowy 
Darowizny.  

5.2.Jeżeli zdobywca nagrody będzie niedostępny lub kontakt z nim/nią nie będzie 
możliwy lub nie skontaktuje się z Organizatorem w określonych ramach czasowych 
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(3 dni), organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody kolejnemu 
uczestnikowi wybranemu zgodnie z Procesem Selekcji. 

5.3.Nagroda nie może zostać przeniesiona na inne osoby ani odebrana przez osobę 
trzecią w Twoim imieniu. 

5.4.Nagroda nie może zostać wymieniona na jej równowartość pieniężną. 
5.5.Nagrody zostanie osobiście odebrana przez zwycięzcę w dniu 16 marca 2022 w 
godz. 20.00 - 22.00 z Hula Kula - rozrywkowe centrum miasta, ul. Jagiellońska 82B, 
03-301 Warszawa 

5.6. Zwycięzca przyjmuje do wiadomości, że znany jest mu stan techniczny i warunek, 
że maszyna nie jest dostosowana do poruszania się po drogach publicznych - w 
przypadku transportu, musi być przewożone na lawecie. 

5.7.Nazwa zdobywcy nagrody może zostać opublikowana na profilu Organizatora. W 
przypadku gdy jesteś zdobywcą nagrody, zgodnie z powyższym wyrażasz zgodę na 
udostępnienie swoich danych (np. imienia i nazwiska, przezwiska) przez 
Organizatora.  

5.8.W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem Organizator zastrzega sobie 
prawo do zastąpienia którejkolwiek lub wszystkich nagród nagrodami o równej lub 
większej wartości. 

5.9.Należy pamiętać, że uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów podróży ani 
innych kosztów poniesionych w związku z udziałem w Konkursie. Nagród nie 
można przenosić na inne osoby ani wymienić na równowartość pieniężną.  

6. PRAWO ORGANIZATORA DO ZMIANY WARUNKÓW ORAZ DO 
DYSKWALIFIKACJI 

6.1.W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem i bez naruszania Twoich praw 
ustawowych, w przypadku gdy zdaniem Organizatora Konkurs zostanie narażony 
na szwank w wyniku zdarzenia poza kontrolą Organizatora, Organizator zastrzega 
sobie prawo do zmodyfikowania, przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu 
bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek kwot lub 
innego rodzaju strat czy szkód, jakie możesz ponieść Ty lub jakakolwiek inna 
osoba trzecia (bezpośrednio bądź pośrednio). Powinieneś regularnie odwiedzać 
nasze profile w social mediach oraz stronę internetową w celu sprawdzenia, czy nie 
zostały wprowadzone jakieś zmiany, które będą obowiązywać od momentu 
publikacji na stronie. 

6.2.W dowolnym momencie trwania Konkursu, Organizator ma prawo, według 
swojego wyłącznego uznania, do zablokowania lub wstrzymania głosów, 
zdyskwalifikowania i/lub wykluczenia każdego uczestnika, jeżeli jest przekonany o 
tym, że uczestnik nie stosuje się do niniejszych Warunków, oszukuje albo, jeśli 
dotyczy, wykazuje jakiegokolwiek rodzaju inne nielegalne lub niewłaściwe 
zachowania. Decyzja Organizatora odnośnie wszelkich spraw związanych z 
Konkursem jest ostateczna i nie podlega żadnej korespondencji. 
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6.3.W przypadku dyskwalifikacji zwycięzcy, nagroda przepada i może zostać 
przyznana ponownie zgodnie z Procesem Selekcji.  

7. FAIR PLAY 

Potwierdzasz, że Twoje zgłoszenie nie zawiera materiałów, które odzwierciedlają 
polityczne deklaracje lub naruszają prawa innych osób, w tym między innymi prawa 
do reklamy, prywatności oraz własności intelektualnej; nie zawiera nazw marek lub 
znaków handlowych innych niż te należące do Organizatora, na korzystanie z których 
otrzymujesz ograniczoną licencję wyłącznie w celach związanych z Konkursem; nie 
zawiera materiałów objętych prawem autorskim, które nie zostały stworzone przez 
Ciebie, innych niż materiały, do korzystania z których posiadasz niezbędne prawa, 
zgody i pozwolenia; nie zawiera materiałów uznawanych za obraźliwe, niesmaczne, 
niebezpieczne, nieodpowiednie, nieprzyzwoite, obsceniczne, nienawistne, 
zniesławiające, oszczercze lub oczerniające oraz materiałów uznawanych za 
niezgodne z prawem, naruszające lub sprzeczne z prawami i przepisami 
obowiązującymi w jurysdykcji, w której powstało zgłoszenie. W przypadku gdy 
Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem jednej lub więcej platform stron trzecich, 
zapewniasz i oświadczasz, że Twoje zgłoszenie nie narusza Warunków danej 
platformy (platform) stron trzecich. 

8. NADANIE PRAW 

8.1.W związku z Konkursem, przekazujesz Organizatorowi materiał (razem „Materiały 
Rejestracyjne”). Materiały Rejestracyjne mogą zawierać Twój (lub należący do 
innej osoby) głos, wizerunek, zdjęcia, wypowiedzi, informacje biograficzne, 
występy, imię i nazwisko oraz podobiznę, łącznie z treściami generowanymi przez 
użytkownika.  

8.2.Jako wynagrodzenie za udział w niniejszym Konkursie oraz możliwość zdobycia 
nagrody, przenosisz na Organizatora wszelkie prawa, określone w stosownych 
przepisach prawa, do Materiałów Rejestracyjnych w najszerszym możliwym 
zakresie. W zakresie, w jakim praw tych nie będzie można przenieść, udzielisz 
Organizatorowi światowej, nieograniczonej, wyłącznej, wolnej od opłat, zbywalnej 
licencji na wykorzystanie Materiałów Rejestracyjnych w celu realizacji Konkursu, 
w tym między innymi do wyświetlania na wszelkich stronach internetowych 
Organizatora i jego spółek stowarzyszonych, w tym także na stronach w mediach 
społecznościowych. Organizator nie gwarantuje zachowania poufności w 
odniesieniu do Materiałów Rejestracyjnych. Wszelkie Materiały Rejestracyjne, 
stanowiące przedmiot licencji udzielonych przez Ciebie na mocy tego dokumentu, 
które zostają zamieszczane, przechowywane, transmitowane, zgłaszane, 
wymieniane lub udostępniane na stronach internetowych przez Ciebie, zostały 
stworzone przez Ciebie, pozostają w Twoim posiadaniu i pod Twoją kontrolą, a nie 
Organizatora. Odpowiedzialność za monitorowanie i ochronę praw własności 
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intelektualnej, które przysługują Ci w związku z Materiałami Rejestracyjnymi, 
ponosisz wyłącznie Ty sam, natomiast Organizator nie ponosi z tego tytułu żadnej 
odpowiedzialności. Wyraźnie przyjmujesz do wiadomości, że Ty sam oraz wszelkie 
osoby pojawiające się w Materiałach Rejestracyjnych macie prawo odmówić zgody 
na wykorzystanie Materiałów Rejestracyjnych w materiałach marketingowych. 

8.3.Oświadczasz i zapewniasz, że uzyskałeś wszelkie niezbędne prawa, uprawnienia, 
zgody i odstąpienia od praw osobistych od każdego podmiotu zaangażowanego w 
stworzenie Materiałów Rejestracyjnych lub podmiotu posiadającego w związku z 
tymi materiałami jakiekolwiek prawa lub roszczenia. Dotyczy to współtwórców 
Materiałów Rejestracyjnych oraz osób, których wizerunki stanowią element 
Materiałów Rejestracyjnych. Powyższa gwarancja dotyczy również praw, usług lub 
urządzeń związanych z Materiałami Rejestracyjnymi.  

8.4.W zakresie dozwolonym przez stosowne prawo, zdobywcy nagrody mogą być 
poproszeni o udział w działaniach promocyjnych i Organizator zastrzega sobie 
prawo do wykorzystania nazwisk i adresów zdobywców nagrody, ich fotografii 
oraz nagrań audio i/lub wideo we wszelkich materiałach promocyjnych w zakresie, 
na który każdy zdobywca nagrody wyrazi zgodę. Tam, gdzie będzie to wymagane, 
Organizator uzyska zgodę zdobywcy nagrody. Przyjmujesz do wiadomości, że Ty 
oraz wszelkie osoby pojawiające się w Materiałach Rejestracyjnych mają prawo 
odmówić zgody na wykorzystanie Materiałów Rejestracyjnych w materiałach 
marketingowych. 

9. GROMADZENIE INFORMACJI I OCHRONA DANYCH 

9.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator  
(„Administrator"). 
9.2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: 
management@pilarczyk.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
9.3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik 
może skontaktować się poprzez adres e-mail management@pilarczyk.pl lub pisemnie 
na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
9.4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane: 
9.4.1. w celu przeprowadzenia Plebiscytu lub odpowiednio: Konkursu - podstawą 
prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 
ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie"); 
prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu Plebiscytu i 
Konkursu (w tym przekazaniu nagrody); 
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9.4.2. w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, 
w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 
lit. c) Rozporządzenia); 
9.4.3. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed 
takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych 
jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). 
9.5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym 
Administratorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, tj. podmiotom 
uczestniczącym w przekazaniu nagród. 
9.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 
przeprowadzenia Plebiscytu i Konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia 
ewentualnych roszczeń wynikających z Plebiscytu i Konkursu lub obrony przed 
roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie 
dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 
9.7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania 
ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
9.8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
9.9 Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych dla celów wskazanych w pkt 9.4.1 i 9.4.3 powyżej z przyczyn związanych z 
Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o 
wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub 
elektroniczną na adres management@pilarczyk.pl. 
9.10 Podanie danych osobowych jest niezbędne do Pani/ Pana udziału w Plebiscycie i 
odpowiednio - Konkursie - niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie 
nagrody. 

10.ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA 

10.1.W zakresie dozwolonym przez prawo Organizator, jego pracownicy, agenci lub 
dystrybutorzy nie ponoszą w żadnych okolicznościach odpowiedzialności za 
wypłacenie zdobywcom nagrody odszkodowania ani nie ponoszą 
odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody, obrażenia ciała lub śmierć w wyniku 
uczestnictwa w Konkursie oraz odbierania nagrody. Wszelkie ograniczenie 
odpowiedzialności zostaje wykluczone w przypadku oszustwa, winy umyślnej lub 
rażącego zaniedbania. Twoje ustawowe prawa nie są naruszone.  

10.2.Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności w stosunku do 
Ciebie z tytułu utraty przychodów, utraty zysków, utraty wartości firmy, utraty 
danych, utraty możliwości (w każdym przypadku bezpośredniej i pośredniej) oraz 
wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub szkód poniesionych przez Ciebie w 
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związku z udziałem w Konkursie, o ile taka strata nie wynika z nieprzestrzegania 
umownych i prawnych obowiązków Organizatora. 

10.3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: spóźnionych, utraconych, 
zaległych, uszkodzonych, wysłanych na niewłaściwy adres, niekompletnych, 
nieczytelnych lub niezrozumiałych zgłoszeń; wadliwego działania, awarii, 
opóźnień lub utrudnień związanych z korzystaniem z telefonów, elektroniki, 
sprzętu lub oprogramowania, sieci, Internetu lub komputerów; błędów w 
transmisji; wysłanych, ale nieotrzymanych doręczeń powiadomień o nagrodach; 
wszelkich strat poniesionych przez osoby zgłaszające się lub próbujące się zgłosić 
i/lub wziąć udział w Konkursie, w tym utraty zgłoszenia, jego niedotarcia, 
niewłaściwego przetwarzania lub niewygrania. 

10.4.Nie istnieje żadne prawnie przysługujące uprawnienie do udziału w niniejszym 
Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, kiedy nie 
jesteś w stanie z jakiegokolwiek powodu wziąć udziału w Konkursie.  

10.5.Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, kiedy zranisz się 
w trakcie wykonywania czynności związanych z Konkursem. Niniejszym 
oświadczasz, że Twój stan zdrowia, nie uniemożliwia Ci bezpiecznego udziału w 
Promocji ani nie stwarza faktycznego ryzyka dla innych. Potwierdzasz także, że 
Twój udział w Konkursie nie jest niemożliwy z jakichkolwiek innych powodów. 

10.6.Organizator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
niedopełnienie lub opóźnienie w wypełnianiu swoich obowiązków zgodnie z 
niniejszymi Warunkami na skutek, bezpośrednio lub pośrednio, działania sił 
znajdujących się poza ich rozsądną kontrolą, w tym między innymi strajków, 
przerw w pracy, wypadków lub działania siły wyższej oraz przerw w działaniu, 
utraty lub niewłaściwego funkcjonowania usług komunalnych, usług 
komunikacyjnych lub komputerowych (sprzętu lub oprogramowania), kiedy 
zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa okoliczności te stanowią 
przypadek działania siły wyższej. 

10.7.W najpełniejszym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, do Konkursu nie 
mają zastosowania żadne warunki, gwarancje ani inne postanowienia, a wszystkie 
Darmowe Produkty zostają przyznane „w stanie, w jakim są”, bez jakichkolwiek 
gwarancji jednoznacznych czy dorozumianych (w tym między innymi 
jakichkolwiek dorozumianych gwarancji dotyczących zadowalającej jakości lub 
odpowiedniości do określonego celu). 

10.8.Organizator wyłącza wszelką odpowiedzialność w sytuacji, kiedy uczestnictwo/
przyznanie nagrody wymaga zgody Opiekuna. Wyłączną odpowiedzialność w 
takim przypadku ponosisz Ty. 

11.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

11.1.Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za 
nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to w żaden sposób 
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na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień 
niniejszych Warunków. 

11.2.Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z przepisami prawa 
obowiązującego w Polsce, a strony podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów 
właściwych dla adresu firmy Karolina Pilarczyk. 

11.3.Aktualna wersja niniejszych Warunków będzie dostępna na stronie internetowej 
Organizatora. 

11.4.Ogólne pytania dotyczące niniejszych Warunków i/lub Konkursu należy kierować 
na adres management@pilarczyk.pl
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