
STARTUP MEETUP #7: 
REGULAMIN KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest co.brick Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul.
Kaczyniec 9, 44-100 Gliwice, numer KRS 0000546609, NIP
6312656512, e-mail:biuro@cobrick.com  
Konkurs będzie przeprowadzany w czasie Startup Meetup
#7: Środki publiczne vs. Fundusz VC - jak sfinansować
startup zwanego dalej Wydarzeniem, który odbędzie się 29
listopada 2022 roku między godziną 17:00 a 20:00. 
Odpowiedzi na pytanie konkursowe można przesyłać do 30
listopada 2022 do godziny 23:59.
Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesyłać za
pomocą formularza, znajdującego się na stronie:
https://forms.gle/JDDyenotdpyhxty18.
Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1
pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29
lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom
zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach
wykonawczych do tej Ustawy.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
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https://forms.gle/JDDyenotdpyhxty18


Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna,
będąca uczestnikiem Wydarzenia, która wyrazi zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w celu dopisania do listy
odbiorców newslettera
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie
następujących warunków: a) udział w Wydarzeniu, b)
odpowiedzenie na pytanie konkursowe zawarte w
formularzu znajdującym się pod linkiem
https://forms.gle/JDDyenotdpyhxty18, c) wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celu dopisania do listy
odbiorców newslettera

Przedmiotem konkursu jest udzielenie najciekawszej
odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane przez
Organizatora w formularzu znajdującym się pod linkiem
https://forms.gle/JDDyenotdpyhxty18.
W konkursie zostaną nagrodzone dwie osoby.
Nagrodą w konkursie jest książka autorstwa Briana Tracy
“Zrób to teraz!”.
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu,
postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga
Organizator. 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

1.

2.

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY 
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Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez
Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.:
imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej, a także
przekazanie drogą mailową adresu, na który ma być
wysłana nagroda.
W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą
zawierały rzeczowe i logiczne wypowiedzi na pytanie
konkursowe. 
Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu
przeprowadzenia niniejszego Konkursu w celu wydania
nagród oraz w celu dopisania Uczestników konkursu do
newslettera wysyłanego raz w miesiącu przez co.brick
venture building.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej
pocztą elektroniczną w przeciągu 7 (siedmiu) dni od
zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w formularzu
adres e-mail. 
6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony
Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na
adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od
dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do
nagrody. 
7. Nagroda zostanie przekazana pocztą, a koszt przesyłki
zostanie poniesiony przez Organizatora.
8. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie
osoba: Małgorzata Skorupa

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 
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Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień
niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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