
REGULAMIN KONKURSU – S&T Challenge 
 

§ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest 

spółka S&T Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 
0000100284), ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa, zwana 
dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem aplikacji 
SurveyMonkey.  

3. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 
4. Przystąpienie do Konkursu jest możliwe wyłącznie w czasie i 

miejscu trwania Absolvent Talent Days, które odbędą się 18 
października 2022 roku na Stadionie Narodowym. 

5. Wyłonienie finalistów Konkursu nastąpi do dnia 19.10.2022 
roku. 

 
§ 2 - WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, 

pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych. 

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie 
następujące warunki: 
a) musisz posiadać status uczestnika Absolvent Talent 

Days, 
b) zeskanuj kod QR udostępniony przez Organizatora przy 

pomocy urządzenia mobilnego, zaakceptuj regulamin 
Konkursu oraz uzupełnij niezbędne dane osobowe, 

c) zacznij obserwować nasze social media (FB oraz 
LinkedIN), 

d) odpowiedz na wszystkie pytania konkursowe (S&T 
Challenge ) za pośrednictwem aplikacji SurveyMonkey. 

3. Każdy uczestnik Konkursu może tylko raz wziąć udział w 
Konkursie. Uczestnicy, którzy zgłosili  więcej niż jedno 
przystąpienie do Konkursu zostaną wykluczeni z 
postępowania konkursowego. 

4. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń konkursowych, 
wyłonione zostaną 3 osoby (finaliści), które otrzymają 
nagrody. Wyłonienie zwycięzców przebiegać będzie na 
następujących zasadach: 
a) Organizator Konkursu wyłoni 3 osoby, które najszybciej i 

prawidłowo rozwiązały S&T Challenge,  
b) Organizator Konkursu skontaktuje się z ww. osobami 

celem przekazania nagród. 
 
§ 3 - NAGRODY 
1. Nagrody w Konkursie stanowią:  

a) I miejsce - INSTAX APARAT FUJIFILM MINI 11 + zestaw 
gadżetów S&T, 

b) II miejsc - BAND 7 SMARTWATCH XIAOMI MI + zestaw 
gadżetów S&T, 

c) III miejsce - GŁOŚNIK BLUETOOTH OKRĄGŁY, ROUND 
BASS + zestaw gadżetów S&T. 

2. Lista osób nagrodzonych w Konkursie nie zostanie nigdzie 
publicznie opublikowana.  

3. Dostarczenie nagrody nastąpi poprzez jej wysłanie przez 
Organizatora na adres wskazany przez finalistę.  

4. Finaliści zostaną poinformowani o wygranej drogą 
wiadomości prywatnej (adres e-mail/ telefon), w której 
zostaną poproszone o podanie danych do wysyłki nagrody. 

5. Wysyłka nagród odbywać się będzie tylko na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. W wypadku braku odpowiedzi Uczestnika (finalisty) w ciągu 
14 dni na prośbę o podanie danych do wysyłki nagrody traci 
on prawo do otrzymania nagrody konkursowej. 

7. Organizator Konkursu zastrzega możliwość odstąpienia od 
przekazania nagrody finaliście, jeżeli jej przekazanie nie 
będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie finalisty (np. 
finalista nie udostępnił adresu, nie odbiera wysłanej nagrody 
lub podał nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe / 
adresowe).  

 
§ 4 - DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 
1. Podanie szczegółowych danych teleadresowych przez 

Uczestnika wymagane będzie tylko w przypadku 
zakwalifikowania do otrzymania nagrody celem jej 
dostarczenia. Dane te zostaną przekazane przez dostawy 
Organizatora celem przygotowania i nadania przesyłki. 

2. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania Twoich danych 
osobowych znajdziesz w obowiązku informacyjnym.  

 
§ 5 - REKLAMACJE 
1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane 

pisemnie na adres Organizatora. 
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom 

Konkursu, maksymalnie do 15 dni od zakończenia Konkursu. 
3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem 

„Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres 
Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny 
reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 
14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. 

5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony 
listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w 
terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego 

Regulaminu 
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem 

stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w 

każdym czasie. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia 

Konkursu na każdym etapie jego prowadzenia, bez podania 
przyczyn. 

5. Regulamin obowiązuje od dnia 18.10.2022 roku.  


