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REGULAMIN KONKURSU 'STYL PONAD ISTOTĄ'

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.

3.
4.

Niniejszy dokument (dalej jako „Regulamin”) opisuje warunki konkursu „Styl ponad istotą” (dalej jako
„Konkurs”).
W ramach konkursu zapraszamy Ciebie („Uczestnika”) do przygotowania krótkiego opowiadania osadzonego
w Night City w roku 2077 („Opowiadanie”) oraz przesłanie nam Opowiadania w postaci posta na oficjalnym
forum gier CD PROJEKT RED ("Forum") w wątku przeznaczonym na zgłoszenia w Konkursie. Nagrody
otrzymają Uczestnicy, których Opowiadania zostaną uznane za najbardziej kreatywne, oryginalne oraz
najlepszej jakości ("Finaliści"). Wybierzemy po 5 Finalistów na wersję językową Forum, a osobę, która
otrzyma nagrodę główną wybiorą użytkownicy Forum ("Zwycięzca").
Konkurs jest otwarty dla Uczestników z całego świata.
Organizatorem konkursu jesteśmy my, spółka CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, w Polsce, ul.
Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod
numerem KRS: 0000006865, NIP: 7342867148, REGON: 492707333, kapitał zakładowy: 96.120.000,00 PLN,
w całości wpłacony (dalej jako „my” lub „Organizator”).
§2
KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

1.

2.

Możesz wziąć udział w Konkursie, jeśli w dniu rozpoczęcia udziału w Konkursie masz co najmniej 18 lat i masz
pełną zdolność do czynności prawnych, tj. możesz samodzielnie podejmować wszelkie czynności prawne, w
tym zawierać umowy.
Nie możesz wziąć udziału w Konkursie, jeśli jesteś pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora bądź
jego współpracowników, spółek zależnych, producentów, przedstawicieli handlowych lub agencji
reklamowych; lub jeśli jesteś członkiem najbliższej rodziny takiego pracownika lub współpracownika.
§3
KIEDY ODBYWA SIĘ KONKURS?

1.

2.
3.

Konkurs rozpoczyna się 7 lipca 2020 r. oraz trwa do 26 lipca 2020 23:59 CEST („Czas Trwania Konkursu”).
Musisz przesłać swoje Opowiadanie do końca Czasu Trwania Konkursu. Opowiadania wysłane poza Czasem
Trwania Konkursu nie będą brały udziału w Konkursie
Finaliści zostaną ogłoszeni 2 sierpnia 2020, kiedy zostanie utworzona ankieta, w której użytkownicy Forum
będą mogli głosować przez kolejne 7 dni, do 9 sierpnia 2020 23:59 CEST.
Ogłoszenie Zwycięzców nastąpi 10 sierpnia 2020.
§4
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

1.
2.

Aby wziąć udział w Konkursie musisz posiadać konto na Forum i przesłać swoje Opowiadanie zgodnie z
poniższymi zasadami.
Prześlij swoje Opowiadanie publikując je w poście na Forum w wątku dedykowanym na zgłoszenia
konkursowe: https://cp2077.ly/Style_Over_Substance_PL
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Każde Opowiadanie musi zmieścić się w 1 poście na Forum, a zatem nie może przekroczyć 25 000 znaków.
Opowiadania, które przekraczają tę liczbę znaków nie będą brane pod uwagę. Nie ma wymaganej minimalnej
liczby znaków.
Możesz wysłać tylko jedno zgłoszenie zawierające tylko jedno Opowiadanie. Zgłoszenia zawierające wiele
Opowiadań oraz kolejne zgłoszenia od jednego Uczestnika nie będą brane pod uwagę na potrzeby Konkursu.
Możesz wysłać zgłoszenie zawierające Opowiadanie tylko w jednej wersji językowej Forum.
Zgłoszenia dostarczone w jakikolwiek inny sposób nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
Nie można wysyłać zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
Zgłoszenia
muszą
być
zgodne
z
regulaminem
Forum,
który
można
znaleźć
tutaj:
https://forums.cdprojektred.com/index.php?threads/regulamin-forum.9494221/
Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia Uczestnika, jeżeli Opowiadanie będzie naruszało
przepisy właściwego prawa, niniejszych Zasad lub prawa osoby trzecich, lub jeśli Opowiadanie będzie miało
charakter rasistowski, ksenofobiczny, seksistowski, zniesławiający lub w inny sposób obraźliwy lub niezgodny
z prawem.
§5
JAK ZOSTANĄ WYŁONIENI ZWYCIĘZCY?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Finaliści zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową złożoną z Moderatorów Forum.
Przy ocenie Opowiadań Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę kreatywność, styl, oryginalność i ich
jakość.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
Komisja Konkursowa wybierze do 5 Finalistów na wersję językową Forum.
Finaliści wybrani przez Komisję Konkursową znajdą się w ankiecie otwartej dla użytkowników Forum.
Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie największej liczby głosów (po jednym na wersję językową Forum).
Pseudonimy oraz Opowiadania Zwycięzców zostaną opublikowane na odpowiedniej wersji językowej Forum.
§6
JAKIE SĄ NAGRODY?

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Finaliści otrzymają unikatową rangę na Forum brzmiącą Wordrunner, której będą mogli używać do końca lipca
2021.
Zwycięzcy otrzymają plakat Cyberpunk wybranego stylu (Kicz, Neokicz, Entropizm lub Neomilitaryzm).
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród specjalnych wedle swojego uznania.
Wszyscy Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach Konkursu za pośrednictwem publicznych postów na
Forum. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami również za pomocą prywatnej wiadomości na Forum.
Każdy ze zwycięzców będzie miał siedem (7) dni od otrzymania wiadomości na podjęcie decyzji odnośnie do
przyjęcia nagrody oraz przekazanie adresu pocztowego do wysyłki nagród. Jeżeli Uczestnik nie skontaktuje
się z nami we wskazanym czasie bądź odmówi przyjęcia nagrody, zachowujemy prawo do przyznania nagrody
innemu Uczestnikowi bądź do nieprzyznania tej nagrody.
Zwycięzcy mogą dobrowolnie przekazać informację odnośnie preferencji stylu plakatu Cyberpunk poprzez
prywatną wiadomość na Forum wysłaną do Organizatora. Podanie tej informacji nie jest obowiązkowe i w
przypadku jej braku Zwycięzca otrzyma losowy plakat.
Plakaty Cyberpunk zostaną wysłane pocztą na adresy wskazane przez Zwycięzców.
Organizator pokryje koszty podatku od Nagrody zgodnie z polskim prawem. Poza tym przypadkiem Uczestnicy
będą odpowiedzialni za opłacenie jakichkolwiek dodatkowych płatności lub jakichkolwiek narodowych,
federalnych, stanowych, lokalnych lub innych podatków od Nagrody.
Na wniosek Organizatora, Zwycięzca zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi wszelkie dokumenty i
informacje wymagane na mocy przepisów obowiązującego prawa. Takie dokumenty i informacje mogą w
szczególności obejmować dane wymagane do wypełnienia zobowiązań podatkowych, związanych z
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9.

przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i/lub oszustwom i powinny zostać złożone w ciągu siedmiu (7) dni
kalendarzowych od daty dostarczenia Zwycięzcy wniosku od Organizatora.
Jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa Nagrody zostaną uzupełnione o nagrodę pieniężną w
wysokości równej należnemu podatkowi od nagrody. Organizator pobierze i wpłaci wzmiankowaną nagrodę
jako kwotę podatku należnego, zgodnie z przepisami prawa polskiego.
§7
OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

1.
2.

3.

Przez wysłanie zgłoszenia zgodnie z § 4 powyżej, potwierdzasz (jako Uczestnik) że spełniasz wymagania
określone w Regulaminie.
Przez wysłanie zgłoszenia wyrażasz zgodę, że w razie zdobycia przez Ciebie nagrody w Konkursie
Organizator może użyć Twojej nazwy lub imienia i nazwiska dostarczonego w zgłoszeniu w celu ogłaszaniu
wyników Konkursu lub w jakichkolwiek innych materiałach promocyjnych dotyczących Konkursu.
Publikując swoje Opowiadanie oświadczasz także, że:
a. Opowiadanie jest wynikiem Twojej własnej, niezależnej pracy;
b. jesteś wyłącznym właścicielem majątkowych praw autorskich do Opowiadania, w szczególności
prawa do korzystania i dysponowania na wszystkich polach eksploatacji oraz otrzymania
wynagrodzenia za korzystanie z Opowiadania;
c. jesteś wyłącznie uprawniony do udzielenia zgody na wykonywanie autorskich praw pokrewnych;
d. Twoje autorskie prawa majątkowe opisane powyżej nie są ograniczone ani obciążone żadnymi
prawami osób trzecich ani nie naruszają żadnych praw osób trzecich;
e. nie udzieliłeś licencji na wykorzystanie Opowiadania w jakimkolwiek zakresie.
§8
PRAWA AUTORSKIE

1.

2.

Przez wysłanie zgłoszenia, Ty (Uczestnik) udzielasz nam (Organizatorowi) niewyłącznej, nieprzenaszalnej,
nieodpłatnej licencji obejmującej terytorium całego świata, na wykorzystanie Opowiadania dla celów
przeprowadzenia Konkursu, w tym na udostępnienie Opowiadania członkom Komisji Konkursowej,
opublikowania go na naszych stronach internetowych lub w social media. Licencja obejmuje następujące pola
eksploatacji:
a. wytwarzanie egzemplarzy Opowiadania z użyciem wszelkich technik;
b. rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu Opowiadania wszelkimi kanałami;
c. udostępnianie Opowiadania w taki sposób, aby dowolna osoba miała do niego dostęp w miejscu i
czasie przez siebie wybranym.
Licencja opisane w § 8 pkt 1 udzielana jest na czas nieokreślony.
§9
DANE OSOBOWE

1.
2.
3.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. CD PROJEKT S.A. z siedzibą w
Warszawie, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu kontaktu z
uczestnikami, oceny zgłoszeń, przyznania nagród i ogłaszania wyników.
Organizator szanuje prawa dotyczące prywatności danych Uczestników, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz
usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych (więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników
znajduje się w Polityce Prywatności CD PROJEKT RED.
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§ 10
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Organizator nie pokrywa jakichkolwiek potencjalnych kosztów poniesionych przez Uczestnika w związku z Konkursem,
w tym w związku z wzięciem udziału w Konkursie, przygotowaniem i przesłaniem Opowiadania bądź otrzymaniem
nagrody, z zastrzeżeniem § 6.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.

Regulamin jest opublikowany w następujących językach: angielski, polski, niemiecki, rosyjski, francuski,
brazyljski-portugalski.
Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.
Konkurs nie jest grą losową, loterią ani też inną grą wymienioną w polskiej Ustawie z dnia 19 listopada 2009
r. o grach hazardowych
Regulamin wchodzi w życie w dniu 7 lipca 2020.

4
NIP: PL 734-28-67-148

NIP: PL 734-28-67-148

Kapitał zakładowy: 96.120.000 zł (wpłacony w całości)

Share capital: PLN 96.120.000 (paid-up)

KRS: 0000006865, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy KRS

KRS number 0000006865, District Court for Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register

