
REGULAMIN KONKURSU „Mapa interaktywna – NewsMapa – za 
złotówkę” 

(dalej: „Regulamin”) 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu „Mapa interaktywna – NewsMapa – za złotówkę” (dalej: 
„Konkurs”) jest Newsmap sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-872), przy ul. 
Chłodnej 64/410, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000640470, NIP: 5272782166, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 
4. Celem Konkursu jest promocja produktów Organizatora marki „NewsMapa” (dalej: 

„Produkty Promocyjne”). 
5. Konkurs trwa od dnia 16 kwietnia 2018 r. od godziny 00:00 do dnia 27 kwietnia 

2018 r. do godziny 24:00 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”). 
6. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., Nr 471 z 
późn. zm.), ani też żadnego innego typu grą hazardową regulowaną przez 
wskazaną ustawę. 

7. Regulamin konkursu został opublikowany na stronie newsmap.pl 

 §2 UCZESTNICY KONKURSU 

1. W Konkursie mogą brać udział jednostki samorządu terytorialnego – gminy 
miejskie, gminy miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie (dalej jako „Uczestnik”). 

2. Uczestnicy Konkursu nie mogą posługiwać się lub współpracować przy 
wykonywaniu przedmiotu Konkursu  pracownikami i przedstawicielami 
Organizatora oraz członkami ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: 
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia, osoby znajdujące się pod opieką lub kuratelą oraz osoby 
pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadku, gdy 
Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej Uczestnik posługiwał się lub 
współpracował z osobami, o których mowa powyżej, Uczestnik zostanie 
wykluczona z Konkursu oraz pozbawiony ewentualnej nagrody w Konkursie. 

3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy i przystąpienie do 
udziału w nim nie powoduje żadnych zobowiązań finansowych dla gminy. 

4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien stworzyć pracę (dalej: „Praca 
Konkursowa”) składającą się z trzech części: 

1. przedstawić w Pracy Konkursowej co najmniej jedną, a maksymalnie trzy 
lokalizacje, które są wizytówką gminy- Uczestnika. Lokalizacje te powinny 
posiadać krótki opis słowny (maksymalnie 250 słów) oraz powinny być 
opatrzone co najmniej jednym zdjęciem (maksymalnie dwa). Praca 
Konkursowa powinna zawierać również nazwę gminy i być zapisana w pliku 
PDF. 

2. przedstawić w Pracy Konkursowej maksymalnie trzy wydarzenia sportowo-
kulturalne za pomocą opisu słownego i zdjęć (maksymalnie 250 słów oraz 
maksymalnie trzy zdjęcia), które aktywizują mieszkańców gminy-
Uczestnika oraz osoby niezamieszkujące w tej gminie do rodzinnego 
spędzania czasu. 



3. przedstawić w Pracy Konkursowej maksymalnie trzy 
działania/inwestycje/wprowadzone innowacje/zmiany, które miały miejsce 
na terenie gminy - Uczestnika podczas kadencji samorządowej w latach 
2014-2018 (opis słowny maksymalnie 250 słów oraz maksymalnie 3 
zdjęcia) 

4. Praca konkursowa powinna być opatrzona oświadczeniem o  akceptacji 
niniejszego regulaminu, posiadaniu praw autorskich do prezentowanych 
zdjęć i tekstu oraz pokryciu podatku od ewentualnie zdobytych nagród. 

5. Pracę konkursową należy przesłać drogą e-mailową na adres 
konkurs@newsmap.pl do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godziny 24:00 

5. Stworzona przez Uczestnika Praca Konkursowa: 
1. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych 

z prawem; 
2. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr 

osobistych i praw autorskich, prawa do ochrony wizerunku oraz danych 
osobowych.   W przypadku sporów w zakresie ww.  praw   osób trzecich, 
Uczestnik   zwalnia   Organizatora   z   wszelkiej   odpowiedzialności i 
oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za 
naruszenia praw osób trzecich. 

3. w przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych 
postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci 
ewentualne prawo do nagrody w Konkursie. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika danych i 
oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością, za wady prawne Pracy Konkursowej, 
za naruszenie przez Uczestnika praw osób trzecich, jak również za problemy 
techniczne Uczestnika związane z niemożnością przystąpienia i uczestnictwa w 
Konkursie. 

7. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu jedną Pracę Konkursową. 
8. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu zgłoszenia Pracy 

Konkursowej, należy przez to rozumieć wpływ takiego zgłoszenia głoszenia na 
serwer systemu e-mailowego Organizatora. 

 §3 NAGRODY 

1. W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody (dalej: „Nagrody”): 
1. 3 implementacje za złotówkę oprogramowania mapy interaktywnej 

NewsMapa w wersji Basic1 do portalu gminnego o wartości 5000 zł brutto 
każda z datą wykorzystania do 30.05.2018 r. (dalej: „Nagroda Główna”) 
a) Nagroda Główna zostanie przyznana w trzech kategoriach „Gminy do 13 
tys. mieszkańców”, „Gminy w przedziale 13-20 tys. mieszkańców” oraz 
Gminy powyżej 20 tys. mieszkańców”. Każdej kategorii przysługuje jedna 
Nagroda Główna i dane gminy konkurują w obrębie odpowiedniej kategorii. 
B) Za przynależność do danej kategorii odpowiadają dane GUS z 31 
stycznia 2016 r. 

2. 9 voucherów z rabatem 60% na zakup oprogramowania NewsMapa w 
wersji Basic (dalej: „Nagrody Dodatkowe”). 

a) Nagroda Dodatkowa zostanie przyznana w trzech kategoriach 
„Gminy do 7 tys. mieszkańców”, „Gminy w przedziale 7-12 tys. 
mieszkańców” oraz Gminy powyżej 12 tys. mieszkańców”. Każdej 
kategorii przysługują trzy nagrody dodatkowe. Nagroda Główna i 
dane gminy konkurują w obrębie odpowiedniej kategorii.  
B) Za przynależność do danej grupy odpowiadają dane GUS z 31 
stycznia 2016 r. 

                                                           
1 W ramach wersji Basic za złotówkę prezentujemy maksymalnie 20 lokalizacji Gminy oraz maksymalnie 10 
inwestycji, którymi Gmina może się pochwalić wśród mieszkańców. Każde kolejne 10 lokalizacji/inwestycji to 
opłata w wysokości 123 zł brutto. 



3. Każdy uczestnik konkursu może liczyć na ofertę specjalną w implementacji 
oprogramowania NewsMapa (dalej: ”Oferta specjalna”). 

2. Organizator zastrzega, iż Konkurs w obrębie danej kategorii zostanie uruchomiony 
w przypadku napłynięcia co najmniej 10 zgłoszeń. 

3. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego 
rodzaju ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. 

4. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby 
trzecie. 

5. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda. 
6. Nagroda Główna w postaci implementacji oprogramowania NewsMapa w wersji 

Basic zostanie przekazana na mocy odrębnej Umowy między podmiotami i 
przekazaniu specyfikacji w postaci lokalizacji, które Uczestnik chce zaprezentować 
na NewsMapie. 

1. W ramach Nagrody Głównej, Organizator dodaje maksymalnie 20 
lokalizacji w ramach opłaty 1,23 zł brutto. Każda rozpoczęta kolejna 
dziesiątka lokalizacji dodawanych z woli laureata Nagrody Głównej na 
mapę to opłata w wysokości 123 zł brutto.  

2. Przez pierwsze 12 miesięcy użytkowania NewsMapy, laureat Narody 
Głównej jest zwolniony z abonamentu hostingowego wersji Basic licząc od 
dnia podpisania umowy. Po upływie tego okresu  Laureata za utrzymanie i 
obsługę NewsMapy obowiązuje abonament wedle aktualnego cennika. 

3. Laureat w każdym momencie może zrezygnować z Nagrody Głównej. 
7. Nagroda Dodatkowa w postaci vouchera w wysokości 60% rabatu na zakup 

oprogramowania i podpisania umowy o świadczenie usług.  
1. W ramach Nagrody Dodatkowej, Organizator dodaje maksymalnie 20 

lokalizacji w ramach opłaty wynoszącej 40% wartości oprogramowania. 
Każda rozpoczęta kolejna dziesiątka lokalizacji dodawanych z woli Laureata 
na mapę to opłata w wysokości 123 zł brutto.  

2. Przez pierwsze 12 miesięcy użytkowania NewsMapy, laureat Nagrody 
Dodatkowej jest zwolniony z abonamentu hostingowego wersji Basic licząc 
od dnia podpisania umowy. Po upływie tego okresu Laureata za utrzymanie 
i obsługę NewsMapy obowiązuje abonament wedle aktualnego cennika. 

3. Laureat w każdym momencie może zrezygnować z Nagrody Dodatkowej.  
4. W ramach Nagrody Dodatkowej, Organizator dodaje maksymalnie 20 

lokalizacji w ramach opłaty wynoszącej 40% wartości oprogramowania. 
Każda rozpoczęta kolejna dziesiątka lokalizacji dodawanych z woli Laureata 
na mapę to opłata w wysokości 123 zł brutto.  

8. Nagrody, które nie zostaną odebrane przez laureatów w terminie wskazanym 
przez Organizatora w zawiadomieniu o przyznaniu nagrody przepadają na rzecz 
Organizatora. 

§4 PRZEBIEG KONKURSU 

1. Przesłane przez Uczestników Prace Konkursowe będą podlegały ocenie Kapituły 
Konkursowej, w skład której wejdą pracownicy Organizatora. 

2. Każda Praca Konkursowa zostanie oceniona według następującego schematu: 
1. Oceniona zostanie wartość merytoryczna każdej części Pracy Konkursowej 

tj. „Lokalizacje/Wizytówki Gminy”, „Wydarzenia”, „Inwestycje”. 
2. Za część „Lokalizacje/Wizytówki Gminy” Organizator przyznaje punkty od 0 

do 5. 
3. Za część „Wydarzenia”, Organizator przyznaje punkty od 0 do 5. 
4. Za część „Inwestycje/Zmiany”, Organizator przyznaje punkty od 0 do 10.  

3. W trakcie ocenienia pod uwagę będą brane aspekty rodzinnego spędzania czasu 
oraz potencjału prezentacji na mapie interaktywnej w celu przyciągnięcia osób 
spoza gminy do wizyty w lokalizacji/udziału w wydarzeniu. W przypadku 



„Inwestycji/Zmiany” pod uwagę będzie brany wpływ działania gminy na 
polepszenie życia mieszkańców. 

4. W przypadku równej ilości punktów zdobytych  przez Uczestników w obrębie danej 
kategorii, zwycięzcą danej kategorii a zostanie Uczestnik, którego zgłoszenie 
nadejdzie szybciej. 

5. Na podstawie oceny Kapituły Konkursowej zostanie wyłonionych łącznie 12 
zwycięskich Prac Konkursowych.  

6. Uczestnicy, których Prace Konkursowe zdobędą największą ilość głosów i zajmą 
miejsca pierwsze w odpowiednich kategoriach zostaną laureatami Nagrody 
Głównej. 

7. Uczestnikom, których Prace Konkursowe zajmą w głosowaniu miejsca od 2 do 4 w 
odpowiednich kategoriach, przysługiwać będzie po jednej Nagrodzie Dodatkowej. 

8. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda zostaną powiadomieni o 
wygranej do dnia 8 maja 2018 r za pomocą stosownej wiadomości email wysłanej 
na adres laureata wskazany w Formularzu. 

9. Pozostałym Uczestnikom Konkursu zostaną przedstawione oferty specjalne w 
związku z udziałem w konkursie. 

10. Lista laureatów zostanie opublikowana w terminie od dnia 8 maja 2018 r. na 
stronie internetowej Organizatora. 

  §5 REKLAMACJE 

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres e-
mail konkurs@newsmap.pl 

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 
3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem w tytule „Konkurs” oraz 

zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i 
wskazanie przyczyny reklamacji. 

4. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator 
powoła komisję konkursową w składzie: trzech osób wskazanych przez 
Organizatora, niewchodzących w skład Kapituły Konkursowej (dalej: „Komisja”). 

5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
Organizatorowi. 

6. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony e-mailem wysłanym na adres 
podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

7. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym 
mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.  

§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Organizator oświadcza, że przekazane przez Uczestnika Prace Konkursowe i 
wszelkie informacje podane w tych Pracach Konkursowych będą wykorzystywane 
przez Organizatora w celu dokonania oceny Prac Konkursowych i wyłonienia 
laureatów Konkursu.  

2. Uczestnik oświadcza, że wszelkie dane osobowe podane w Pracy Konkursowej 
uzyskał zgodnie z prawem i uprawniony jest do przetwarzania ich w celu udziały w 
Konkursie. 

 §7 PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do Pracy 
Konkursowej. 

2. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi 
nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do przesłanej Pracy 



Konkursowej oraz prawa zależne, nieograniczone czasowo i terytorialne na 
następujących polach eksploatacji:  

1. utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i 
drukowaną), 

2. wprowadzanie do obrotu, 
3. wprowadzanie do pamięci komputera, 
4. publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, 

wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii 
przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za 
pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu 
nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, 

5. publikacja i dystrybucja poprzez Internet. 

4. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem zgłoszenia Pracy Konkursowej, upoważnia 
Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania 
wszelkich Prac Konkursowych Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do 
pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i 
rozpowszechniania w związku z Konkursem  w okresie jego trwania i w ciągu roku 
po jego zakończeniu. 

  §8 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Organizator upoważnia Komisję do podejmowania decyzji w sprawie: 
1. wykluczania Uczestników z Konkursu, oraz 
2. anulowania części lub całości głosów uzyskanych przez Prace Konkursowe, 

- jeżeli decyzje te będą niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu 
Konkursu oraz wyłonienia najlepszych Prac Konkursowych. Na powyżej 
wymienione decyzje Komisji Uczestnikowi przysługuje reklamacja na zasadach 
opisanych w §5 Regulaminu. 

2. Decyzje Komisji, o których mowa w ust. 1 mogą zapaść w sytuacji: 
1. naruszenia przez Uczestnika postanowień §2 ust. 5-8 Regulaminu, 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym 
czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte 
Uczestników. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu w 
każdym czasie bez podania przyczyn.  

5. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do 
wglądu na Stronie Konkursowej newsmap.pl. 

6. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 
Regulaminu. 

7. Niniejszy konkurs podlega prawu polskiemu. 

 


