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Regulamin Konkursu „Ulepszamy e-alarmy” 
 
1. Organizatorem konkursu „Ulepszamy e-alarmy” jest firma E-System Marcin Ficek. 
2. Uczestnikami Konkursu są Użytkownicy serwisu e-alarmy.pl. 
3. Użytkownikiem może być może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych. 
4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. 
5. Udział w Konkursie oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu. 
6. Konkurs rozpoczyna się 19 kwietnia 2010 roku i trwa do odwołania. Informacja o zakończeniu 

Konkursu zostanie podana na stronie internetowej www.e-alarmy.pl. 
7. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
8. Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres ulepszamy@e-

alarmy.pl Pomysł na poprawienie funkcjonalności serwisu e-alarmy.pl.  
9. W emailu wraz z Pomysłem muszą również znajdować się dane kontaktowe: imię i nazwisko 

oraz numer telefonu. 
10. Każdy uczestnik może przesłać dowolną liczbę Pomysłów. 
11. Organizator Konkursu przeprowadza Weryfikację Pomysłów w pierwszym tygodniu każdego 

miesiąca. 
12. Dla Uczestników Konkursu, których Pomysły pozytywnie przejdą Weryfikację oraz zostaną 

przekazane do wdrożenia w serwisie e-alarmy.pl, przyznane zostaną nagrody. 
13. Nagrodami w Konkursie są upusty cenowe wynoszące 50 zł oraz nagroda pieniężna w 

wysokości odpowiadającej równowartości 10% należnego podatku dochodowego od łącznej 
wartości elementów tej nagrody. Oznacza to, że kwota pieniężna zostanie przeznaczona na 
pokrycie należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, ustalonego od łącznej 
wartości nagrody. Upusty cenowe przeznaczone są na zakupy w sklepie internetowym 
www.sklep.e-system.com.pl, lub www.e-napedy.pl. 

14. Upust cenowy obejmuje zakupione towary których wartość przekracza kwotę 50 zł. 
15. Organizator Konkursu jako płatnik podatku dochodowego, od wartości przyznanej nagrody 

obliczy, pobierze i odprowadzi zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych do 
właściwego urzędu skarbowego.   

16. O pozytywnym rozpatrzeniu Pomysłu, a co za tym idzie przyznanej nagrodzie Uczestnik 
powiadomiony zostanie mailowo w ciągu 7 dni od daty Weryfikacji. 

17. Jeżeli Pomysł stanowić będzie utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, użytkownik wraz z informacją o przyznaniu nagrody otrzyma umowę 
przenoszącą autorskie prawa majątkowe do pomysłu na Organizatora z prośbą o odesłanie jej 
w terminie 14 dni na adres Organizatora. W takim przypadku przekazanie nagrody nastąpi w 
terminie 14 dni od momentu otrzymania podpisanej umowy przenoszącej prawa autorskie na 
Organizatora.  

18. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Pomysłów które nie przejdą Weryfikacji bez 
podania przyczyny. 

19. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora 
wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem. Dane będą chronione 
zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). 

20. Zapytanie dotyczące Konkursu można zgłaszać pod adresem ulepszamy@e-alarmy.pl. 
21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez 

konieczności uzasadniania przyczyny. 
22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.04.2010 roku. 
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