- REGULAMIN KONKURSU „I Ty możesz zostać testerem w GlobalLogic” edycja III

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.

4.
5.

Organizatorem niniejszego konkursu jest GlobalLogic S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul.
Strzegomskiej 46b, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000630382,
posiadająca numer NIP: 894-29-24-978, REGON: 020598186, kapitał zakładowy w wysokości 4 962
500,00 zł, zwana dalej GL.
Fundatorem nagród jest GL.
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich pełnoletnich osób fizycznych, które interesują się
testowaniem i których nie łączy żaden stosunek prawny tj. umowa o pracę, umowa o współpracę,
umowa cywilnoprawna z GL.
Konkurs odbędzie się w dniu 22.03.2018 roku w Hali Widowiskowo Sportowej w Koszalinie podczas
Środkowopomorskich Targów Pracy GlobalLogic Job Fair 2018 (dalej jako „Targi Pracy”).
Do konkursu mogą przystąpić tylko pojedyncze osoby.

II. ZASADY KONKURSU
Przebieg konkursu nadzorują następujące osoby: Anna Al-Saiedi, Ali Al-Saiedi, Robert Oleśkiewicz
(dalej jako: „Nadzorujący”).
2. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy składać pisemnie jednej z osób Nadzorujących w dniu
22.03.2018 r. podczas trwania Targów Pracy, w godzinach od 11.30 do 14.00 przy stoisku
konkursowym GL.
3. W konkursie może uczestniczyć maksymalnie 28 uczestników. O zakwalifikowaniu uczestników do
konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. GL zastrzega sobie prawo decydowania o przyjęciu bądź
odmowie przyjęcia zgłoszenia do konkursu.
4. Zgłoszenia mogą odbywać się wyłącznie osobiście
5. Konkurs trwa od godziny 12.00 do godziny 14.30.
6. Konkurs polegać będzie na rozwiązaniu 3 przedstawionych przez Nadzorujących zadań: „Co jest nie
tak?”, „Wielka gra”, „Potyczki algorytmiczne” (dalej jako: „Zadania”).
7. Uczestnikiem konkursu jest osoba, której zgłoszenie uczestnictwa zostanie przyjęte przez GL i która
wykona wszystkie Zadania (dalej jako: „Uczestnik”).
8. Czteroosobowa komisja konkursowa w składzie: Izabela Miziołek, Tomasz Wiśnewski, Robert
Oleśkiewicz oraz Ali Al-Saiedi (dalej jako: „Komisja”) dokona oceny wykonania Zadań przez każdego
z Uczestników (dalej jako: „Ocena”). Kryteriami oceny będzie poprawność, szybkość, estetyka i jakość
wykonania zadań.
9. Uczestnik, którego Ocena będzie najwyższa, zostanie zwycięzcą konkursu. Czterej Uczestnicy z
wyłączeniem zwycięzcy, których oceny będą kolejno najwyższe, zajmą odpowiednio drugie, trzecie,
czwarte oraz piąte miejsce w konkursie.
10. Komisja przyzna jedną nagrodę główną za zwycięstwo oraz nagrody za zajęcie drugiego, trzeciego i
czwartego miejsca.
11. Wyniki
konkursu
zostaną
opublikowane
na
stronach:
www.globallogic.com
oraz
www.facebook.com/globallogicpoland/ najpóźniej tydzień po zakończeniu Targów Pracy tj. do dnia 29
marca 2018 r.
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III. NAGRODY
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Nagrodą główną za zwycięstwo w konkursie jest: Czytnik Kindle Paperwhite 3
Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca w konkursie jest: Słuchawki Koss Porta Pro
Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie jest: Plecak oraz kubek termiczny z logiem GL
Nagrodą za zajęcie czwartego miejsca w konkursie jest: Głośnik bezprzewodowy JBL GO

Nagrodą za zajęcie piątego miejsca w konkursie jest: Słuchawki Sony
Osoby nagrodzone zostaną o tym poinformowane drogą mailową lub telefoniczną.
Osoby nagrodzone pisemnie potwierdzą przyjęcie nagrody przed jej otrzymaniem. Warunkiem
otrzymania nagrody jest przekazanie GL następujących informacji: imienia, nazwiska, adresu
zamieszkania, PESELu. GL zobowiązuje się do wykorzystania tych danych wyłącznie w celu
prawidłowej dystrybucji nagród oraz rozliczeń.
8. Nagrodę należy odebrać osobiście w biurze GL w Koszalinie przy ul. Partyzantów 17 do dnia
06.04.2018 w dni robocze w godzinach 9.00-15.00.
9. GL informuje, że wartość nagród wydanych w konkursie stanowi opodatkowany przychód dla
zwycięzców (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym osób fizycznych
t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.), od którego zostanie pobrany zryczałtowany podatek
dochodowy w wysokości 10% wartości rynkowej nagrody. Poza nagrodą rzeczową GL przekaże
zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,112% wartości nagrody przeznaczoną na
pokrycie należnego podatku. W terminie do końca stycznia następującego po roku, w którym została
wydana nagroda, GL przekaże do właściwego urzędu skarbowego płatnika deklarację roczną o
zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR.
10. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, a prawo do otrzymania nagrody jest
niezbywalne.
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IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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Decyzje GL mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
Dokonanie zgłoszenia o którym mowa w pkt II ust. 2 oraz potwierdzenie przyjęcia nagrody, o którym
mowa w pkt III ust. 7, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w
celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych oraz z Rozporządzeniem 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).
Dane osobowe będą zbierane, przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celach związanych z
niniejszym konkursem i okresie związanym z tymi celami. Dane będą przechowywane i przetwarzane
w siedzibie GL. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
GL zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o zwycięzcy na stronie internetowej
www.globallogic.com i www.facebook.com/globallogic na co uczestnicy – przystępując do udziału w
konkursie – wyrażają zgodę.
Przez przystąpieniem do udziału w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na związanie niniejszym
regulaminem podpisując stosowne oświadczenie przygotowane przez organizatora. Brak zgody na
związanie niniejszym regulaminem jest podstawą do odmowy przyjęcia zgłoszenia do konkursu.
Niniejszy regulamin udostępniony zostanie osobom chcącym złożyć zgłoszenie do konkursu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian i uzupełnień do niniejszego regulaminu
oraz prawo odwołania konkursu.

