Regulamin konkursu „Zdobądź rolę w lokalizacji Uncharted 4: Kres
Złodzieja”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Konceptika Mateusz Miernikowski, ul. Wierzbowa 15/47, 50-056 Wrocław,
zwana dalej „Organizatorem”. Fundatorem Nagród jest Sony Computer Entertainment Polska Sp. z o. o., ul.
Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa.
2. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem Serwisu YouTube.com. Konkurs zostanie
ogłoszony poprzez publikację filmu na kanale: PlayStation Polska EXTRA, dostępnego pod adresem
https://www.youtube.com/user/PlayStationPolska, zwanego dalej kanałem.
3. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba
fizyczna od 16 roku życia, posiadająca adres zamieszkania na terenie Polski. Osoby poniżej tego wieku
zobowiązane są dostarczyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego po ogłoszeniu wyników. Wzór do
pobrania: http://bit.ly/ZgodaRodzica_Wzór
4. Konkurs prowadzony będzie na terenie całej Polski, na podstawie niniejszego „Regulaminu Konkursu”.
5. Konkurs rozpocznie się 26.01.2016 około godziny 13:00 wraz z publikacją filmu konkursowego i
zakończy się 01.02.2016 o godzinie 24:00.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących
bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
II. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie jest potwierdzeniem
zapoznania się z Regulaminem.
b. Wyrazić zgodę na przetwarzanie zawartych w profilu osobowym w Serwisie YouTube.com następujących
informacji: imię, nazwisko, adres e-mail - do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu i wydaniem
nagród.

2. Przebieg konkursu:
a. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest stworzenie autorskiego nagrania wideo, w
którym zostanie wypowiedziana kwestia dialogowa: „Każdy skarb ma swoją cenę w grze Uncharted 4: Kres
Złodzieja” w czterech różnych wersjach, oddając kolejno emocje: radości, strachu, ekscytacji i gniewu.
Kompletne nagranie musi zostać opublikowane w serwisie YouTube, a odnośnik do niego zawarty w postaci
komentarza pod filmem konkursowym na kanale PlayStation Polska EXTRA.
b. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez jury w składzie: Monika Paplińska, Marat Azatjan i Stefan
Nabiałczyk – przedstawiciele Sony Computer Entertainment Polska, Patrycja Rusnak – przedstawiciel
Konceptika oraz Michał Przybył na podstawie kreatywności i jego zgodności z treścią zadania
konkursowego.

c. Autor najwyżej ocenionej pracy, otrzyma możliwość wzięcia udziału w sesji nagraniowej i udzielenia
swojego głosu w kwestiach dialogowych w procesie lokalizacyjnym gry Uncharted 4: Kres Złodzieja oraz
otrzyma jeden egzemplarz gry Uncharted 4: Kres Złodzieja na konsolę PlayStation 4. Wartość gry to 249,00
zł brutto.
d. Uczestnik konkursu może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń. Wszystkie z nich zostaną rozważone przez
Jury oddzielnie. Nagroda zostanie przyznana za wybrane jedno zgłoszenie. Jedna osoba może otrzymać
maksymalnie jedną nagrodę główną w całym Konkursie.

3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca:

a. Akceptuje warunki Regulaminu Konkursu. Wyraża zgodę na wykorzystanie zamieszczonego zgłoszenia w
celach marketingowych przez Organizatora Konkursu oraz Fundatora Nagród.
b. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych
Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883);
c. Jest autorem/autorką zamieszczonych prac.
d. Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku, wraz z podaniem imienia i nazwiska
autorki/autora - przez Organizatora i Fundatora Nagród nadesłanych filmów w dowolnym czasie, formie i
mediach.
e. Jest w pełni dyspozycyjna w dniu 08.02.2016, w którym odbędzie się sesja nagraniowa.
f. Zobowiązuje się do podpisania umowy o poufności z Sony Computer Entertainment Polska Sp. z o. o., ul.
Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa.
4. Wymagania dotyczące uczestnictwa:
Zgłaszane prace nie mogą naruszać ogólnie przyjętych norm obyczajowych, a w szczególności nie mogą
zawierać treści powszechnie uznawanych za obraźliwe i wulgarne, wyrażeń z zakresu erotyki i/lub
pornografii, materiałów rasistowskich promujących przemoc i/lub naruszających prawo do prywatności,
materiałów chronionych prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody ich właścicieli
prawnych.
5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu Konkursu. Wszelkie
naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
6. Konkurs nie podlega przepisom ustawy o grach hazardowych.
III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. Sposób, w jaki Użytkownicy Serwisu korzystają z udostępnionej im w Serwisie powierzchni wirtualnej,
ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki.
b. Szkody spowodowane przez treści zamieszczone przez uczestników w Serwisie.
c. Połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego
połączenia.

d. Stratę lub uszkodzenie treści przesłanych do Serwisu drogą elektroniczną.
e. Szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Użytkowników Serwisu w związku z
interakcjami z Serwisem.
f. Jakiekolwiek problemy związane z działaniem Serwisu YouTube.com.
2. Wszelkie roszczenia Użytkowników Serwisu z tytułów wymienionych wyżej są wyłączone z
odpowiedzialności Organizatora. Użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie Organizatora od wszelkich
roszczeń osób trzecich powstałych w związku z korzystaniem przez użytkownika z Serwisu.
IV. NAGRODY I WYDANIE NAGRÓD
1. Nagrodą w konkursie jest sesja nagraniowa przy procesie lokalizacyjnym gry Uncharted 4: Kres Złodzieja
oraz jeden egzemplarz gry wydany zwycięzcy po premierze.
2. Nagroda w postaci fizycznej kopii gry zostanie dostarczona kurierem na adres zwycięzcy w terminie do 10
dni roboczych od momentu polskiej premiery gry, która ma miejsce 27 kwietnia.
3. Fundator nagród oferuje zwrot kosztów przejazdu za okazaniem potwierdzenia poniesionych kosztow do 400 zł.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 05.02.2016 do godziny 24:00 poprzez komentarz pod
zwycięskim zgłoszeniem na kanale PlayStation Polska EXTRA. Nie podanie mailowego adresu
kontaktowego w komentarzu zwrotnym w czasie 48 godzin od ogłoszenia wyników konkursu jest
równoznaczne z rezygnacją zwycięzcy z nagrody. Nagroda w postaci gry Uncharted 4: Kres Złodzieja może
zostać wysłana tylko na adresy znajdujące się na terenie Polski.
5 Organizator Konkursu ma prawo potwierdzić tożsamość zwycięzcy poprzez okazanie Dowodu Osobistego
(przesłanie Organizatorowi jego kopii drogą poczty elektronicznej).
6. Nie ma możliwości wymiany nagrody na ich równowartość pieniężną.
7. Nie ma możliwości przeniesienia praw do nagrody na osobę inną niż wybrana przez Jury.
8. Fundator nagród zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy, jeśli nadesłane zgłoszenia nie spełnią
wymogów kreatywnych i estetycznych, założonych przez Jury konkursu.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w
szczególności w przypadku niedopełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków wzięcia udziału w
konkursie lub w przypadku niedoręczenia Uczestnikowi nagrody spowodowanego niepodaniem lub błędnym
podaniem przez Uczestnika danych adresowych.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Firma Konceptika Mateusz Miernikowski, będąca Organizatorem Konkursu nie przetwarza, nie udostępnia
ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez Użytkowników strony
https://www.youtube.com/user/PlayStationPolska, gdzie odbywa się Konkurs.

Użycie danych użytkowników biorących udział w konkursie określone jest w Regulaminie Konkursu.
Strona https://www.youtube.com/user/PlayStationPolska podlega regulacjom i polityce prywatności serwisu
Facebook.
Więcej informacji na temat „Polityki prywatności” na YouTube.com znajduje się na:
https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/
Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na stronie
https://www.youtube.com/user/PlayStationPolska jest regulowana osobnymi postanowieniami.
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt e-mail:
biuro@konceptika.com.

