
REGULAMIN KINKURSU GRAJ, POMAGAJ, PRZEKRACZAJ 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany w ramach akcji streamingowej „Graj i pomagaj”, pod nazwą Graj, 

pomagaj, wiedz więcej! (i zwany jest dalej „Konkursem”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie przy Al. 

Solidarności 78A, 00-145 Warszawa, NIP: 525-14-41-253, REGON: 010849302, KRS: 

0000136833 (zwana dalej „Organizatorem”). 

3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest 11 bit studios S.A. 

4. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie trwającym w 

dniach 27 - 29 listopada 2020 na stronie internetowej https://pomagamy.pl/graj.  

5. Konkurs nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii promocyjnej, gry, 

której wynik zależy od przypadku, ani żadnej innej formy przewidzianej w ustawie z dnia 19 

listopada 2009 roku o grach hazardowych. 

  

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:  

a. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które ukończyły 13 lat i 

posiadają ograniczoną zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za 

zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego; 

b. Nie jest pracownikiem Polskiej Akcji Humanitarnej; 

c. Nie jest członkiem rodziny pracownika Polskiej Akcji Humanitarnej.  

2. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała niniejszy Regulamin. 

Za moment zaakceptowania Regulaminu uznaje się moment przystąpienia do Konkursu. 

3. Udział w Konkursie i związane z tym udostępnienie danych jest dobrowolne. 

4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełniać warunki wskazane w Regulaminie oraz 

wykonać zadanie konkursowe. 

5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie wpłaty, jako wpłaty biorące udział w 

konkursie rozumiemy wszystkie wpłaty o wysokości 10, 20, 40, lub więcej niż 40 PLN, dokonane 

poprzez formularz na stronie: https://pomagamy.pl/graj. Transakcje są realizowane za 

pośrednictwem serwisu PayU (zwanych dalej “Operatorem”). 

6. W Konkursie Uczestnik może brać udział wyłącznie osobiście.  

 

§ 3 

NAGRODY  

1. Nagrodą w Konkursie są klucze do pobrania gier This War of Mine (przy dokonaniu wpłaty w 

wysokości 10 PLN); This War of Mine + dodatki (przy dokonaniu wpłaty w wysokości 20 PLN); 

This War of Mine + dodatki + Frostpunk (przy dokonaniu wpłaty w wysokości 40 PLN lub więcej).  

2. Zwycięzcami Konkursu zastają osoby które: 

a. dokonają wpłaty, o jakiej mowa w § 2 ust.  5 Regulaminu; 

b. odpowiedź na pytanie opublikowane na stronie www.pomagamy.pl/graj, udzielenie 

odpowiedzi następuje poprzez wprowadzenie jej w pole komentarza w formularzu po 

dokonaniu wpłaty. 
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3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość e-mail wysłaną 

uczestnikowi przez Organizatora na adres mailowy podany przy wpłacie w ciągu 14 dni 

roboczych od zakończenia Konkursu. W tej wiadomości przekazane zostaną nagrody, o których 

mowa w ust. 1 powyżej.  

4. Nie jest możliwe wypłacenie zwycięzcy kwoty stanowiącej ekwiwalent pieniężny nagrody ani 

zamiana nagrody na inną. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania uczestników lub osób trzecich, w 

szczególności nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody z przyczyn leżących po 

stronie uczestnika, w tym niepodania lub podania niewłaściwych danych osobowych, 

niewłaściwego adresu email czy innych danych umożliwiających wysyłkę nagrody. Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności za problemy mogące wynikać z braku dostępu do Internetu 

związanego z usterkami technicznymi, aktualizacjami, oprogramowaniem i innymi przeszkodami 

niezależnymi od Organizatora.  

6. Każdy Uczestnik/czka odpowiada za szkody spowodowane przez niezgodne z prawem, 

niniejszym Regulaminem udziałem w Konkursie, w tym podanie nieprawdziwych danych 

osobowych.  

7. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać w czasie trwania Konkursu, jednak nie 

później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu w formie pisemnej, przesłanym listem 

poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres Organizatora. Reklamacje zgłaszane 

po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres 

oraz wskazanie i uzasadnienie reklamacji. Prawidłowo złożone reklamacje rozpatrywane będą w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź zostanie wysłana drogą pisemną na wskazany 

w reklamacji adres. 

§ 4  

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych 

osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej niezbędnych do 

przekazania nagrody.  

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 

3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, iż: 1) administratorem danych 

osobowych uczestników Konkursu jest Polska Akcja Humanitarna ul. Aleja Solidarności 78A 00-

145 Warszawa; 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@pah.org.pl; 3) dane osobowe 

przetwarzane będą w celu organizacji Konkursu i komunikacji dotyczącej nagród na podstawie 

Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.; 4) dane osobowe Uczestników przechowywane są do o momentu przedawnienia 

roszczeń z tytułu Konkursu lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 

wynikającego z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – 

do momentu wycofania zgody; 5) Uczestnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu 

do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych; 6) Uczestnik ma prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ; 8) podanie danych 

osobowych jest dobrowolne; 9) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom 

przetwarzającym dane na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT - przy czym takie 
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podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z 

poleceniami administratora. 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i 

inne przepisy prawa.  

2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu 

opublikowania go na stronie https://pomagamy.pl/graj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


