
Regulamin konkursu „Dzień Księgowego 2019” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest FORMSOFT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,  

ul. Św. Antoniego 23, 50-073 Wrocław, KRS: 0000530554, REGON 360055189, NIP 8971802953. 

2. Fundatorem nagród w konkursie jest FORMSOFT Sp. z o.o. Sp.k. 

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Konkurs „DZIEŃ KSIĘGOWEGO 2019” odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Udział  

w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się  i akceptacją niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności. 

5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy 

od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

6. Niniejszy Konkurs realizowany jest przez Organizatora, jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 

Kodeksu cywilnego. 

 

II. Uczestnicy konkursu 

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy programu SKP® Super Księga Podatkowa. 

Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego pakietu Opieki Serwisowej na rok 2019.  

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora. 

 

III. Założenia konkursu 

1. Konkurs trwa: od dnia 07.06.2019 r. do 24.06.2019 r. do godziny 23.59. 

2. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu: 27.06.2019 r. 

3. Konkurs ogłaszany będzie w Centrum Serwisowym dostępnym w każdym programie SKP® oraz  

za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

IV. Zasady konkursu 

1.  Zadanie konkursowe:  

1) Pobierz wersję programu SKP® Konkurs i używając opcji dostępnych w zakładce: System > Wygląd>  

Palety> Użytkownika) zaprojektuj nowy, oryginalny wygląd programu;  

2) wybierz zakładkę: Księgi> Dziennik zapisów > Pokaż i zrób zrzut ekranu (lub zdjęcie telefonem)  

3) nadaj pracy tytuł, opisujący nastrój, jaki oddaje Twój projekt. 

Uwaga: Wszystkie wyżej wymienione kroki wraz ze zrzutami zostały szczegółowo opisane na stronie: 

https://www.ksiega-podatkowa.pl/wydarzenia/dzien-ksiegowego-2019 

Uwaga: Zrzuty, które nie spełniają powyższych warunków i nie będą pochodzić z wersji z SKP® Konkurs, zostaną 

wykluczone z konkursu. 

2. Praca konkursowa powinna być: 

a. wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, 

a. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem, 

http://www.formsoft.pl/download/Polityka_Prywatnosci_FORMSOFT.pdf
https://www.ksiega-podatkowa.pl/wydarzenia/dzien-ksiegowego-2019


b. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych 

dotyczących użytkowanego programu SKP®, 

c. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do 

ochrony wizerunku. 

3. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie prac do dnia 24.06.2019 r. do godz. 23.59 na adres: skp@formsoft.pl, 

przy czym: 

a. W temacie emaila należy wpisać KONKURS oraz podać numer licencji użytkowanego programu,  

a w treści emaila: imię i nazwisko użytkownika, tytuł pracy oraz dodać załącznik zawierający zrzut ekranu lub  

zdjęcie nowego projektu SKP®. 

b. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie w całości bądź fragmentów jego prac konkursowych oraz 

zrzutu lub zdjęcia innym Uczestnikom konkursu oraz na stronach internetowych Organizatora. 

c. Prace  nie będą zawierały żadnych danych osobowych Uczestników, jedynie imię i pierwsza litera nazwiska.  

4. Laureatami głównymi Konkursu zostanie 11 osób, które prześlą najbardziej oryginalne projekty. 

5. Wśród wszystkich nadesłanych prac nagrodzone zostaną najciekawsze, a wybrane zostaną przez jury  

w składzie: Agnieszka Malińska, Ewelina Mandziuk, Jacek Pawełek, Maciej Klag. 

6. Każdy Użytkownik programu identyfikowany jest po rodzaju używanego programu oraz nr licencji i może wziąć 

udział w konkursie tylko raz. 

7. Każdy Uczestnik może przesłać więcej niż jedną pracę konkursową. Każda z nich będzie brała udział w konkursie.  

 

V. Nagrody 

1. W konkursie przyznane zostaną nagrody, zgodnie z przyznanym miejscem: 

1 miejsce: darmowa Opieka Serwisowa na rok 2020 oraz zestaw programów edukacyjnych Akademia Umysłu 

(wersje elektroniczne: Pamięć – Koncentracja - Szybkie Czytanie).  

2 miejsce: rabat 70% na Opiekę Serwisową na rok 2020 oraz zestaw programów edukacyjnych Akademia Umysłu 

(wersje elektroniczne: Pamięć - Koncentracja - Szybkie Czytanie).  

3 miejsce: rabat 50% na Opiekę Serwisową na rok 2020 oraz zestaw programów edukacyjnych Akademia Umysłu 

(wersje elektroniczne: Pamięć- Koncentracja- Szybkie Czytanie).  

Przewidujemy również 8 wyróżnień: nagrodzonych rabatem 20% na Opiekę Serwisową na rok 2020 oraz zestawem 

programów edukacyjnych Akademia Umysłu (wersje elektroniczne: Pamięć – Koncentracja - Szybkie Czytanie). 

2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej drogą e-mailową.  

3. Droga mailową zostanie również przesłana nagroda dodatkowa: programy z serii Akademia Umysłu® w wersji 

elektronicznej (zawierającej link do pobrania programu oraz indywidualny kod aktywacyjny). 

4. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. 

5. Każdy z Uczestników Konkursu może otrzymać, co najwyżej jedną nagrodę. 

6. Organizator konkursu zastrzega sobie termin dostarczenia nagród: do 30 dni od daty zakończenia konkursu. 

 

VI. Ochrona danych osobowych 

1.  Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest FORMSOFT spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Św. Antoniego 23, 50-073 Wrocław. Przetwarzanie 



danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz zgodnie z zasadami określonymi w polityce 

prywatności. 

2. Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,  

w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach 

marketingowych. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnikom 

konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo do dostępu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych 

osobowych pisząc na rodo@formsoft.pl. 

4. Organizator konkursu, w celu publicznego informowania o wynikach konkursu, będzie wykorzystywał jedynie imię 

i pierwszą literę nazwiska zwycięzcy. Żadne inne dane nie będą upubliczniane. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. wpisy utracone, uszkodzone, niewłaściwie zaadresowane lub złożone po upływie określonego terminu, 

b. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć  

lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, 

c. niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych adresowych  

lub błędnym ich podaniem, 

d. świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu  

w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne użycie przez Uczestników zdań, stwierdzeń 

podlegających odrębnej własności intelektualnej. 

 

 

Wrocław, 

dnia 17.06.2019 r. 

http://www.formsoft.pl/download/Polityka_Prywatnosci_FORMSOFT.pdf
http://www.formsoft.pl/download/Polityka_Prywatnosci_FORMSOFT.pdf

