
REGULAMIN KONKURSU „Konkurs z okazji publikacji ponad 500 artykułów”  
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs z okazji publikacji ponad 500 artykułów” i 
jest zwany dalej: "Konkursem". 
 
2. Organizatorem Konkursu jest portal „3D w praktyce”, którego właścicielem jest firma 
HANION Łukasz Długosz, siedziba: Władysława Grabskiego 94b/3, 35-312 Rzeszów, NIP 
6621757582, zwany dalej „Organizatorem”. 
 
3. Fundatorami nagród są: 
- Wydawnictwo Naukowe PWN SA, adres: ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa, NIP 
5260152235, 
- HANION Łukasz Długosz, adres: Władysława Grabskiego 94b/3, 35-312 Rzeszów, NIP 
6621757582, 
- 3Drukarki Marta Wizowska, Warszawska 37 05-152 Czosnów NIP 5311615918 
 
4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres 
redakcja@3dwpraktyce.pl.  

 
§ 2 

WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną 
zdolność do czynności prawnych.  
 
2. W przypadku osób niepełnoletnich w wieku powyżej 13 lat do udziału w konkursie 
wymagana jest pisemna zgoda rodziców. 
 
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 
a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.3dwpraktyce.pl 
b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1. 
 

§ 3 
ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

 
1. Nagrody przyznawane będą według kolejności nadesłania prawidłowych 
odpowiedzi.  Zdobywcami nagrody w Konkursie są Uczestnicy, którzy maksymalnie do 
sześciu dni od ogłoszenia zadania konkursowego prześlą na adres redakcja@3dwpraktyce.pl 
odpowiedź na pytanie konkursowe, które zostanie opublikowane na łamach portalu 3D w 
praktyce, znajdującego się pod adresem www.3dwpraktyce.pl. 
 

2. Termin publikacji zadania konkursowego nie będzie podany do wiadomości publicznej, ale 
nastąpi ona nie później niż do dnia 31.05.2019 roku, do godziny 23:59.  

 



 
3. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy szukać tylko i wyłącznie na portalu „3D w 
praktyce” i tylko odpowiedź zgodna z tą treścią uznawana będzie za prawidłową.    
 
4. Nagrodami w Konkursie są:  

a) Książka Druk 3D/AM – Zastosowania oraz skutki społeczne i gospodarcze. 
b) Dowolny filament marki Ekofilament + 4 dysze o średnicach 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 

0,5 mm + klej do druku Dimafix w sprayu 
c) żywica fotopolimerowa Photocentric (UV laser lub DLP lub LCD, w rodzaju Firm, Hard, 

Flexible lub High Tensile) + Photocentric Resin Cleaner. 
 
5. Waga wszystkich nagród jest równoważna. Zwycięzcy Konkursu sami wybierają 
odpowiedni pakiet nagród, przy czym pierwszeństwo wyboru mają osoby, które zajęły 
wyższe miejsce spośród trzech premiowanych, tj. osoba, która zajęła pierwsze miejsce 
wybiera swoją nagrodę z trzech dostępnych pakietów, osoba z drugiego miejsca wybiera 
swoją nagrodę z dwóch pozostałych pakietów, a osoba z trzeciego miejsca otrzymuje 
nagrodę, która pozostała w puli. 

  
6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu  
i interpretacji rozstrzyga Organizator. 
 
7. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu  
3 (trzech) dni od publikacji pytania (chyba że do tego czasu nie zostaną wyłonieni wszyscy 
Zwycięzcy), na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail. Publikacja listy 
Zwycięzców Konkursu będzie miała miejsce na łamach portalu „3D w praktyce”.  
 
8. 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.  
 
9. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację zrzutu ekranu wysłanych przez siebie 
wiadomości email z odpowiedziami umieszczonymi w tytule wiadomości. Informacje te 
posłużą do udokumentowania momentu otrzymania wiadomości i zostaną wykorzystane do 
ustalenia poszczególnych miejsc na podium. 
 
10. Prawidłowo wysłane zgłoszenie konkursowe powinno zawierać właściwą odpowiedź 
umieszczoną tylko i wyłącznie w tytule maila. W treści wiadomości należy umieścić swoje 
dane kontaktowe. 
 

§ 4 
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 
1. Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w ramach Konkursu jest firma 
HANION Łukasz Długosz z siedzibą w Rzeszowie (35-312), ul. Władysława Grabskiego 94b/3, 
NIP PL6621757582, REGON 360062462. Kontakt z Administratorem jest możliwy za 
pośrednictwem poczty elektronicznej: redakcja@3dwpraktyce.pl, telefonu (+48) 660 947 463 
oraz formularza umieszczonego pod adresem internetowym www.3dwpraktyce.pl/kontakt/. 



 
 
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru  
tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody). Dane te 
przetrzymywane będą wyłącznie przez okres trwania Konkursu i do momentu wyłonienia 
Zwycięzców.  
 
3. Podane dane będą przetwarzane  wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu 
oraz w związku z wydaniem nagród. 
 
4. Każdy uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych 
osobowych. 
 
5. Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia i nazwiska na łamach portalu 
„3D w praktyce”. Dane te są niezbędne do ogłoszenia listy Zwycięzców.  
 
6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na publikację imienia i nazwiska 
wyłonionych laureatów jest dobrowolne, ale niezbędne do możliwości wzięcia udziału w 
Konkursie. 
 
 

§ 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
Organizator jest uprawniony 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 oraz zmian specyfikacji nagrody.  


