
REGULAMIN KONKURSU
„Cloud communications – przyszłość telekomunikacji”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem niniejszego Konkursu jest Limtel sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-059) 
przy  ul.  Polnej  19  wpisana  do   rejestru  przedsiębiorców   prowadzonego  przez  Sąd 
Rejonowy  w  Olsztynie   VIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod 
nr KRS 0000358690; NIP 7393792360, REGON 280518010.

2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin.

3. Konkurs odbywać będzie się w dniach  28.05.2012 – 14.10.2012.

4. Uczestnikiem  konkursu  mogą  być  jedynie  studenci  studiów  wyższych  dziennych  i 
zaocznych.

5. Regulamin niniejszego konkurs dostępny jest na stronie internetowej spółki Limtel sp. z o.o. 
z siedzibą w Olsztynie (www.limtel.pl/konkurs).

II. PRZEDMIOT KONKURSU

1. Przedmiotem  konkursu  jest  wytworzenie  oprogramowania  korzystającego  z  platformy 
Limtel.pl do nawiązywania i/lub odbierania połączeń telefonicznych.

2. Oprogramowanie  może  zostać  wykonane  w  dowolnej  technologii  pod  warunkiem 
posiadania interfejsu użytkownika w formie strony www.

III. ZASADY KONKURSU 

 1. Celem zgłoszenia swojej chęci przystąpienia do Konkursu Uczestnik musi: 

 a) zarejestrować się w serwisie Limtel.pl i zaakceptować jego regulamin

 b) polubić nasz profil na http://www.facebook.com/limtel

 c) na adres e-mail  limtel@limtel.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie 
http://www.limtel.pl/konkurs przesłać komplet następujących informacji: 

• krótki opis planowanego projektu
• scan  lub  zdjęcie  pierwszej  strony  indeksu bądź  aktualnej  legitymacji  studenckiej 

(plik jpg)
• oświadczenie:  „Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w 

celach  konkursu  'Cloud  communications  –  przyszłość  telekomunikacji' 



organizowanego przez Limtel sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o  
ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  101,  poz.  926  z  późniejszymi 
zmianami)”

 2. Po weryfikacji zgłoszeń i ich zaakceptowaniu Uczestnicy otrzymają bezpłatny, limitowany 
dostęp do platformy Limtel.pl  w formie kodu promocyjnego zasilającego konto prepaid.

 3. Dostęp może być używany tylko i wyłącznie w celach realizacji projektu konkursowego. W 
szczególności nie może być wykorzystywany do działalności komercyjnej. 

 4. Złamanie warunków niniejszego regulaminu lub warunków regulaminu serwisu Limtel.pl  
skutkuje natychmiastowym odebraniem dostępu oraz zawieszeniem konta użytkownika na 
platformie Limtel.pl i dyskwalifikacją w konkursie. 

 5. Oddanie prac odbywa się w formie elektronicznej, za pomocą wiadomości e-mail na adres 
limtel@limtel.pl. Nieprzekraczalnym  terminem  oddania  prac  jest  14.10.2012.  Prace 
dostarczone po tym terminie nie będą oceniane. Otrzymanie pracy zostanie potwierdzone 
wiadomością  zwrotną.  W  razie  braku  wiadomości  zwrotnej  Uczestnik  konkursu  musi 
skontaktować  się  telefonicznie  z  Organizatorem  (pod  numerami  +48897228989  lub 
+48795248011) celem uzyskania potwierdzenia.

 6. Za oddanie pracy uważa się:

 a) dostarczenie opisu projektu (minimum 1000 słów). 

 b) dostarczenie  Organizatorowi  bezpłatnego  dostępu  do  oprogramowania  w  formie 
interfejsu  na  stronie  www  i  przekazania  wszelkich  informacji  niezbędnych  do 
użytkowania oprogramowania.

 7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia  19.10.2012 r.

 8. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  terminu  składnia  prac  i  rozstrzygnięcia 
Konkursu  z  uwagi  na  ilość  nadesłanych  prac,  o  czym  niezwłocznie  poinformuje 
przynajmniej  na  5  dni  wcześniej  na  stronie  www.limtel.pl/konkurs oraz  pocztą 
elektroniczną.

 9. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba,  której praca zostanie najwyżej  oceniona przez Jury 
Konkursu  pod  względem  innowacyjności  i  funkcjonalności.  Jury  przyzna  jedną  nagrodę 
główną (pierwsze miejsce) oraz 3 wyróżnienia.

 10.Wyniki  Konkursu  zostaną  opublikowane  na  stronie  www.limtel.pl.  Zwycięzcy  zostaną 
powiadomieni dodatkowo za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie.

 11.Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  odwołania  Konkursu  lub  nieprzyznania  nagrody 
głównej z uwagi na niski poziom prac konkursowych.

 12.Jury  stanowią:  Szymon  Piekarz  (prezes  zarządu  Limtel  sp.  z  o.o.),  Grzegorz  Siehień 
(wiceprezes zarządu Limtel sp. z o.o.) oraz dr Andrzej Dawidowicz (Wydział Matematyki i  
Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)



III. NAGRODY 

 1. Nagrodą główną w Konkursie jest tablet „Apple Ipad2 16GB” oraz nagroda pieniężna w 
kwocie 177,00 zł (sto siedemdziesiąt siedem złotych zero groszy) przeznaczona na pokrycie 
podatku  należnego w związku z  przyznaniem nagrody.  Nagroda zostanie  przekazana za 
pomocą  przesyłki  kurierskiej  na  koszt  organizatora  lub  osobiście  jeżeli  Zwycięzca  i  
Organizator tak ustalą.

 2. Wyróżnieniami są kupony promocyjne na kwotę 250 zł pozwalające na doładowane konta 
prepaid na platformie Limtel.pl. Zostaną dostarczone w formie wiadomości e-mail.

 3. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  czas  dostarczenia  nagród  przez  firmę 
kurierską.

 4. Nagrody nie podlegają wymianie na środki pieniężne. 

 5. W przypadku powstania obowiązku zapłaty podatku w związku z otrzymaniem nagród lub 
wyróżnień uczestnicy zobowiązani będą do ich pokrycia we własnym zakresie. Zwycięzca 
Konkursu wyraża zgodę na przeznaczenie  nagrody pieniężnej składającej się na Nagrodę 
główną na pokrycie należnego podatku od Nagrody głównej.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o Zwycięzcy oraz osobach 
wyróżnionych na stronie internetowej www.limtel.pl oraz w materiałach prasowych na co 
wspomniane osoby wyrażają zgodę.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Decyzje Organizatora i Jury mają charakter ostateczny i nie  przysługuje od nich odwołanie.
  

 2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
Regulaminu i akceptacji postanowień regulaminu platformy Limtel.pl

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego.  


