
Regulamin konkursu: „Dzień Księgowego 2021” 

 
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 2021” 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® Biuro. 

Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego pakietu Opieki Serwisowej 

na rok 2021.  

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora. 

 

III. Założenia konkursu 

1. Konkurs trwa: od dnia 09.06.2020 r. do 23.06.2021 r. do godziny 23.59. 

2. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu: 30.06.2021 r. 

3. Konkurs ogłaszany będzie w Moim Koncie  dostępnym w programie SKP® oraz  

za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

IV. Zasady konkursu 

1.  Zadanie konkursowe polega na rozwinięciu wybranej, jednej z poniższych myśli: 

 Jaka jest największa wada, ale i największa zaleta zawodu księgowego? 

lub 

 Kim byś był(a), gdybyś nie został(a) księgowym/księgową? 

2. Odpowiedź na pytanie konkursowe powinna być: 

a) wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, 

b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem, 

c) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem 

treści reklamowych dotyczących użytkowanego programu SKP®, 

d) 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 odpowiedzi do dnia 23.06.2021 r. do godz. 23.59 na 

adres: skp@formsoft.pl, przy czym: 

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


a) W temacie emaila należy wpisać Dzień Księgowego 2021 oraz podać numer licencji 

użytkowanego programu, a w treści emaila: imię i nazwisko użytkownika; 

b) Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie w całości bądź fragmentów jego 

wypowiedzi konkursowych innym Uczestnikom konkursu oraz na stronach internetowych 

Organizatora. 

c) Wypowiedzi te nie będą zawierały danych osobowych Uczestników, jedynie imię i pierwsza 

litera nazwiska.  

4. Laureatami głównymi Konkursu zostanie 6 osób, które prześlą najbardziej oryginalne odpowiedzi. 

5. Wśród wszystkich nadesłanych wypowiedzi, nagrodzone zostaną najciekawsze, a wybrane zostaną 

przez jury w składzie: Agnieszka Malińska, Ewelina Mandziuk, Ewa Wołodźko, Maciej Klag. 

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

może wziąć udział w konkursie tylko raz i przesłać nie więcej niż jedną odpowiedź. 

 

V. Nagrody 

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

1 miejsce:  

 eKarta Prezentowa Empik o wartości 150 zł oraz  

 Zasilenie kwotą 100 zł „Mojego Portfela” w serwisie Moje Konto. 

 

2 miejsce:  

 eKarta Prezentowa Empik o wartości 100 zł oraz  

 Zasilenie kwotą 100 zł „Mojego Portfela” w serwisie Moje Konto.  

 

3 miejsce:  

 eKarta Prezentowa Empik o wartości 50 zł oraz  

 Zasilenie kwotą 100 zł „Mojego Portfela” w serwisie Moje Konto.  

 

Dodatkowo wyróżnimy 3 kolejnych uczestników konkursu,  zasilając każdemu z nich  „Mój Portfel” 

kwotą 50 zł. 

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

3. Kwotę z „ Twój Portfel” można wydać m.in. na zakup Opieki Serwisowej, modułów dodatków lub 

dokonać wypłaty gotówki zgodnie z regulaminem. 

4. eKarta Prezentowa Empik to wirtualna karta w postaci kodu, który umożliwia dokonanie zakupów 

na www.empik.com 

5. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. 

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

7. Organizator konkursu zastrzega sobie termin dostarczenia nagród: do 14 dni od daty ogłoszenia 

wyników 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. 

http://docs.format.wroc.pl/Regulamin_Promocji_Polec_Znajomemu_18.05.2021.pdf
http://www.empik.com/
http://www.formsoft.pl/download/Polityka_Prywatnosci_FORMSOFT.pdf


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 e-mail lub 

błędnym jego podaniem, 

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 09.06.2021 r. 


