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Regulamin Konkursu  

Challenge Yourself 

 

§ 1. Definicje 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto 

poniższych zwrotów, należy je rozumieć w 

następujący sposób: 

 

Wydarzenie – adresowane do informatyków 

zainteresowanych możliwościami pracy w spółce 

Organizatora Konkursu wydarzenie promocyjne 

pod nazwą LoGeek, które odbędzie się w dniu 4 

października 2016 r. w Zielonej Górze w Piwnicy 

Artystycznej Kawon pod adresem: ul. Zamkowa 

5, Zielona Gora. 

 

Konkurs – przeprowadzona w czasie 

Wydarzenia symulacja postępowania 

rekrutacyjnego składająca się z trzech etapów: 

 Rozmowy rekrutacyjnej, 

 Rozmowy technicznej, 

 Rozmowy z managerem projektu. 

 

Rozmowa rekrutacyjna – spotkanie z 

rekruterem wyznaczonym przez Organizatora 

Konkursu przeprowadzone w celu oceny 

umiejętności interpersonalnych i językowych 

Uczestnika oraz jego zdolności do pracy w 

spółce zajmującej się technologiami 

informatycznymi. Spotkanie kończy się 

podsumowaniem wygłoszonym przez rekrutera 

oraz decyzją rekrutera o zakwalifikowaniu lub 

niezakwalifikowaniu Uczestnika do udziału w 

Rozmowie technicznej. Rekruter, który podjął 

decyzję o zakwalifikowaniu Uczestnika do 

udziału w Rozmowie technicznej przyznaje 

Challenge Yourself 

Contest Rules 

 

§ 1.  Definitions 

The following defined terms used in present 

Contest Rules have the meanings indicated 

below 

 

Event – promotional event which will take place 

on 4th of October 2016 in Zielona Góra in 

Piwnica Artystyczna Kawon (address: ul. 

Zamkowa 5, Zielona Gora) and which is held 

under name LoGeek and targeting the IT 

specialists interested in employment 

opportunities in Contest Organizer’s company. 

 

Contest – a simulation of recruitment procedure 

held during the Event and comprising three 

stages: 

 Recruitment interview, 

 Technical interview, 

 Interview with a project manager. 

 

Recruitment interview – a meeting with a 

recruiter appointed by the Contest Organizer 

carried out in order to assess interpersonal and 

linguistic skills of the Participant as well as to 

check its ability to work in a company engaged in 

information technology business. The meeting 

shall end with summarizing feedback delivered 

by the recruiter as well as with recruiter’s 

decision about qualifying or not qualifying the 

Participant to take part in Technical interview. 

The recruiter who took decision about qualifying 

a Participant to take part in Technical interview 

shall award the Participant with 0 – 100 points. 
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Uczestnikowi od 0 do 100 punktów. Przyznana 

liczba punktów wyraża w skróconej formie 

podsumowanie wygłoszone przez rekrutera. 

Zakwalifikowany Uczestnik otrzymuje nagrodę 

wskazaną w Regulaminie i przystępuje do 

Rozmowy technicznej. 

 

Rozmowa techniczna - spotkanie z ekspertem 

technicznym wyznaczonym przez Organizatora 

Konkursu przeprowadzone w celu oceny 

umiejętności technicznych Uczestnika oraz jego 

zdolności do pracy w spółce zajmującej się 

technologiami informatycznymi. Spotkanie 

kończy się podsumowaniem wygłoszonym przez 

eksperta technicznego oraz decyzją eksperta 

technicznego o zakwalifikowaniu lub 

niezakwalifikowaniu Uczestnika do udziału w 

Rozmowie z managerem projektu. Ekspert 

techniczny, który podjął decyzję o 

zakwalifikowaniu Uczestnika do udziału w 

Rozmowie z managerem projektu przyznaje 

Uczestnikowi od 0 do 100 punktów. Przyznana 

liczba punktów wyraża w skróconej formie 

podsumowanie wygłoszone przez eksperta 

technicznego. Zakwalifikowany Uczestnik 

otrzymuje nagrodę wskazaną w Regulaminie i 

przystępuje do Rozmowy z managerem projektu. 

 

Rozmowa z managerem projektu - spotkanie z 

managerem projektu wyznaczonym przez 

Organizatora Konkursu przeprowadzone w celu 

oceny zdolności Uczestnika do pracy w spółce 

zajmującej się technologiami informatycznymi. 

Spotkanie kończy się podsumowaniem 

wygłoszonym przez managera projektu. Jest to 

ostatni etap Konkursu, który służy wyłonieniu 

The awarded number of points reflects in a short 

form the summarizing feedback delivered by the 

recruiter. The qualified Participant shall receive 

the award described by the Contest rules and 

shall take part in Technical interview. 

 

 

Technical interview - a meeting with a technical 

expert appointed by the Contest Organizer 

carried out in order to assess technical skills of 

the Participant as well as to check its ability to 

work in a company engaged in information 

technology business. The meeting shall end with 

summarizing feedback delivered by the technical 

expert as well as with technical expert’s decision 

about qualifying or not qualifying the Participant 

to take part in Interview with project manager. 

The recruiter who took decision about qualifying 

a Participant to take part in an Interview with a 

project manager shall award the Participant with 

0 – 100 points. The awarded number of points 

reflects in a short form the summarizing feedback 

delivered by the technical expert. The qualified 

Participant shall receive the award described by 

the Contest rules and shall take part in Interview 

with a project manager.  

 

 

Interview with a project manager - a meeting 

with the project manager appointed by the 

Contest Organizer carried out in order to asses 

the Participant’s ability to work in a company 

engaged in information technology business. The 

meeting shall end with summarizing feedback 

delivered by the project manager. It is the last 

stage of the Contest which serves to determine 
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Zwycięzców. Manager projektu przyznaje 

Uczestnikowi od 0 do 100 punktów. Przyznana 

liczba punktów wyraża w skróconej formie 

podsumowanie wygłoszone przez managera 

projektu. 

 

Organizator Konkursu - Luxoft Poland sp. z 

o.o. z siedzibą w Zabierzowie, adres ul. 

Krakowska 280, 32 – 080 Zabierzów, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 

0000359814, posiadającą kapitał zakładowy w 

wysokości 650.000 zł, REGON 121272822, NIP 

6762423185 

 

 

Uczestnik – osoba, która jest uczestnikiem 

Wydarzenia i która wyraziła chęć udziału w 

Konkursie wypełniając formularz rejestracyjny 

dostępny na stronie internetowej Konkursu. 

 

 

Nagroda – świadczenie lub przedmiot 

wymienione poniżej wraz ze świadczeniem 

pieniężnym na pokrycie należnego podatku. 

 Uczestnik zakwalifikowany do udziału w 

rozmowie technicznej otrzyma stylową 

koszulkę zaprojektowaną na specjalne 

zamówienie Organizatora Konkursu. Wartość 

brutto koszulki wynosi 107,25 zł (słownie: sto 

siedem złotych 25/100) 

 Uczestnik zakwalifikowany do rozmowy z 

managerem projektu otrzyma plecak z 

logiem Organizatora Konkursu o wartości 

the Winners. The project manager shall award 

the Participant with 0 – 100 points. The awarded 

number of points reflects in a short form the 

summarizing feedback delivered by the project 

manager. 

 

Contest Organizer - Luxoft Poland sp. z o.o., a 

limited liability company with its registered office 

in Zabierzów, ul. Krakowska 280, 32 – 080 

Zabierzów, registered under the number KRS 

0000359814 in the Register of Entrepreneurs of 

the National Court Register with the District Court 

for Kraków-Śródmieście in Kraków, XII 

Commercial Division of the National Court 

Register, with a share capital of PLN 650,000, 

REGON (Industry ID Number) 121272822, NIP 

(Tax Reg. No.) 676-242-31-85 

 

Participant – a person who is a participant of the 

Event and who declared his / her intention of 

participation in the Contest by filling in the 

registry form available on the website of the 

Contest. 

 

Prize – a consideration or an item mentioned 

below and the pecuniary consideration to cover 

the due tax. 

 Participant qualified to participate in technical 

interview shall receive stylish T-shirt 

designed to the special Contest Organizer’s 

order. The gross value of T-shirt is 107.25 

PLN (in words: one hundred seven Polish 

złoty 25/100). 

 Participant qualified to participate in the 

interview with project manager shall receive 

a backpack with the Contest Organizer’s logo 
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brutto 162,60 zł (słownie: sto sześćdziesiąt 

dwa złote 60/100). 

 Zwycięzca Konkursu otrzyma możliwość 

udziału na koszt Organizatora Konkursu w 

szkoleniu (zwanym dalej Szkoleniem) w 

dziedzinie specjalizacji wchodzącej w zakres 

świadczonych przez Organizatora Konkursu 

usług szkoleniowych. Uczestnik wskazuje  

specjalizację w formularzu rejestracyjnym 

dostępnym na stronie internetowej Konkursu. 

Szkolenie zorganizowane będzie przez 

Organizatora Konkursu, a jego wartość 

wynosi 1040,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

czterdzieści złotych 00/100) i odpowiada 

wartości rynkowej dwóch dni szkoleniowych 

przyjętej według cennika usług 

szkoleniowych świadczonych przez 

Organizatora Konkursu. Szkolenie odbędzie 

się w lokalu Organizatora Konkursu we 

Wrocławiu. Szkolenie nie obejmuje kosztów 

ewentualnego przejazdu i zakwaterowania 

Zwycięzcy Konkursu we Wrocławiu. 

Wszelkie reklamacje dotyczące Szkolenia 

rozpatrywane będą przez Organizatora 

Konkursu na zasadach określonych w 

niniejszym Regulaminie dla reklamacji 

dotyczących Konkursu.  

 

Zwycięzca Konkursu – Uczestnik, który 

przejdzie wszystkie trzy etapy Konkursu i która 

otrzyma jeden z trzech najlepszych wyników 

punktowych. 

 

§ 2.  

Zgłoszenie uczestnictwa 

Uczestnik zgłasza swój udział w Konkursie 

which gross value is 162,60 PLN (in word: 

one hundred sixty two Polish złoty 60/100). 

 The Contest Winner shall receive an 

opportunity to participate at the expense of 

the Contest Organizer in a training 

(hereinafter referred to as the Training) 

conducted in a field which is within the scope 

of training services delivered by the Contest 

Organizer. The Participant shall indicated the 

specialization in registry form available on 

the website of the Contest. The training shall 

be organized by the Contest Organizer and 

its value is 1040.00 PLN (in words: one 

thousand forty Polish złoty 00/100) and 

corresponds to the price of two training days 

according with the price list of the training 

services delivered by the Contest Organizer. 

The Training shall take place in the premises 

of the Contest Organizer in Wrocław. The 

Training does not include costs of 

transportation and accommodation in 

Wrocław. All complaints concerning the 

Training shall be examined by the Contest 

Organizer under the terms set forth in the 

present Rules applicable for the complaints 

concerning the Contest. 

 

 

The Contest Winner – a Participant who passed 

all three stages of the Contest and who received 

one of three the best scores. 

 

 

§ 2. 

Declaration of participation 

A Participant declares its participation in the 
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poprzez wypełnienie formularza rejestrowego 

dostępnego na stronie internetowej Konkursu. 

Uczestnik podaje następujące informacje: 

 Imię i nazwisko 

 Adres e-mail 

 Specjalizację (technologię) 

 Miasto zamieszkania 

 Kraj zamieszkania 

 CV (opcjonalnie) 

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego 

Uczestnik potwierdza przeczytanie oraz 

akceptację niniejszego Regulaminu i wyraża 

zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych na warunkach wskazanych w 

Regulaminie. Akceptacja Regulaminu i zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych jest 

warunkiem koniecznym wzięcia udziału w 

Konkursie. 

 

§ 3. 

Ogólne zasady Konkursu 

1. Uczestnik prezentuje swoją wiedzę i 

umiejętności w czasie wszystkich trzech 

etapów Konkursu. Wyznaczeni przez 

Organizatora Konkursu eksperci (tj. rekruter, 

ekspert techniczny, manager projektu) 

oceniają wyniki rozmów przeprowadzonych z 

Uczestnikami. 

2. Punkty przyznane przez ekspertów 

wyznaczonych przez Organizatora Konkursu 

służą wskazaniu Zwycięzców Konkursu. 

3. Konkurs jest jedynie symulacją 

postępowania rekrutacyjnego. Wyniki 

Konkursu nie są źródłem wiążącego 

zobowiązania Organizatora Konkursu do 

zatrudnienia jakiegokolwiek Uczestnika 

Contest by filling in the registry form available on 

the website of the Contest. Participant shall 

submit the following information: 

 Name and last name 

 E-mail address 

 Specialization (technology) 

 City of residence 

 Country of residence 

 CV (optional) 

After filling in the registry form the Participant 

shall acknowledge that he / she has read and 

accepts the present Contest Rules and gives its 

consent for processing its personal data under 

the terms of the Contest Rules. The acceptance 

of the Contest Rules as well as the consent for 

processing personal data is prerequisite of 

participation in the Contest. 

 

 

§ 3. 

General Contest Rules 

1. Participant presents its knowledge and skills 

during all three stages of the Contest. The 

experts appointed by the Contest Organizer 

(i.e. recruiter, technical expert, project 

manager) asses the results of the interviews 

with the Participants.  

 

2. The points awarded by the experts appointed 

by the Contest Organizer serve to determine 

the Contest Winners. 

3. The Contest in only a simulation of the 

recruitment procedure. The Contest results 

are not a ground for binding obligations of 

the Contest Organizer to employ any of the 

Participants. 
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Konkursu. 

 

§ 4. 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Podsumowania wyników dokonuje 

wyznaczony pracownik Organizatora 

Konkursu.  

2. Po podsumowaniu wyników Konkursu 

Organizator ogłasza publicznie Zwycięzców 

Konkursu w czasie Wydarzenia. 

3. Wydanie Nagród za zakwalifikowanie się do 

rozmowy technicznej lub do rozmowy z 

managerem projektu nastąpi niezwłocznie po 

ogłoszeniu decyzji przez rekrutera lub 

eksperta technicznego. Uczestnik, który 

otrzymał Nagrodę podpisuje oświadczenie 

potwierdzające odbiór nagrody, w którym 

wskazuje swoje imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, PESEL oraz naczelnika 

urzędu skarbowego właściwego w sprawie 

rozliczenia podatku dochodowego od osób 

fizycznych należnego od Nagrody. 

4. W czasie ogłoszenia wyników Konkursu 

Zwycięzca Konkursu, otrzymuje dyplom 

potwierdzający wygranie Konkursu. 

Zwycięzca Konkursu podpisuje 

oświadczenie, w którym wskazuje swoje 

imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL 

oraz właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego właściwego w sprawie 

rozliczenia podatku dochodowego od osób 

fizycznych należnego od nagrody. 

5. W chwili odebrania dyplomu 

potwierdzającego wygranie Konkursu i 

podpisania oświadczenia, o którym mowa w 

ust. 4 powyżej dochodzi do zawarcia 

 

 

§ 4. 

Contest Results Settlement 

1. The Contest results are summed up by the 

appointed employee of the Contest 

Organizer.  

2. After summing up the Contest results the 

Organizer shall declare the Contest Winners 

in public during the Event. 

3. The Prize for being qualified to take part in 

Technical interview or in the Interview with a 

project manager shall be delivered 

immediately after declaration of the decision 

taken by recruiter or technical expert. 

Participant who received the Prizes shall sign 

the statement confirming the Prize receipt in 

which he / she shall indicate its name, 

surname, address of residence, PESEL 

number and the name of the tax office 

supervisor who is competent to settle the 

personal income tax due to Prize. 

4. At the moment of the declaration  of Contest 

results the Contest Winner shall receive a 

diploma confirming the winning of the 

Contest. The Contest Winner shall sign a  

written statement  in which he / she shall 

indicate its name, surname, and address of 

residence, PESEL number and the name of 

the tax office supervisor who is competent to 

settle the personal income tax due to Prize. 

 

5. At the moment of the receipt of the diploma 

confirming the winning of the Contest and 

signing the statement mentioned in section 4 

above the contract concerning delivery of the 
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pomiędzy Zwycięzą Konkursu a 

Organizatorem Konkursu umowy o 

świadczenie usługi w postaci Szkolenia. 

Zwycięzca Konkursu ma prawo w terminie 14 

dni od zawarcia umowy o świadczenie usługi 

w postaci Szkolenia od umowy odstąpić. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

Zwycięzca Konkursu przesyła pocztą 

elektroniczną na adres osoby wskazanej w § 

7 ust. 1 Regulaminu. 

6. Zwycięzca Konkursu weźmie udział w 

Szkoleniu, które jest Nagrodą, w terminie 

uzgodnionym pocztą elektroniczną z 

Organizatorem Konkursu.  Szkolenie 

odbędzie się nie wcześniej niż w grudniu 

2016 r. nie później niż w lutym 2017 r. Jeżeli 

Zwycięzca Konkursu nie weźmie w tym 

terminie udziału w Szkoleniu,Organizator 

Konkursu będzie mógł stosownie do swego 

uznania odstąpić od umowy o świadczenie 

szkolenia na rzecz Zwycięzcy Konkursu.. 

7. Zwycięzca Konkursu nie ma prawa cesji na 

osobę trzecią umowy o świadczenie 

szkolenia. 

8. Podpisana lista obecności na Szkoleniu jest 

dowodem wskazującym na to, że Nagroda 

została przekazana Zwycięzcy Konkursu. 

 

§ 5. 

Samodzielne działanie 

1. Uczestnik bierze udział w Konkursie jedynie 

osobiście i bez pomocy osób trzecich. 

 

§ 6.  

Opodatkowanie Nagrody 

1. Nagroda podlega opodatkowaniu zgodnie z 

Training is concluded between the Contest 

Winner and the Contest Organizer. The 

Contest Winner is entitled to withdraw from 

the contract within 14 days from the moment 

when the contract concerning delivery of the 

Training was concluded. The Contest Winner 

shall send its statement on withdrawal from 

the contract via e-mail to the address of the 

person mentioned in § 7 section 1 of the 

Rules. 

6. The Contest Winner shall take part in the 

Training which is the Prize at the time agreed 

via e-mail with the Contest Organizer. The 

Training shall take place no earlier than in 

December 2016 and no later than in 

February 2017. If the Contest Participant 

does not take part in the Training within this 

time theContest Organizer shall be entitled at 

its discretion to withdraw from the contract 

concerning delivery of the Training. 

 

7. The Contest Winner shall have no right to 

assign the contract concerning delivery of the 

Training to any third party. 

8. The signed list of presence at the training is 

the evidence indicating that the Prize has 

been delivered to the Contest Winner. 

 

§ 5.  

Independent participation 

1. Participant takes part in the Contest only in 

person and without help of any third parties. 

 

§ 6. 

The Prize taxation 

1. The Prize shall be subjected to the taxation 
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prawem polskim zryczałtowanym podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych w stawce 

10 %.  

2. Wydanie Nagrody Organizator Konkursu 

zgłasza właściwemu naczelnikowi urzędu 

skarbowemu. Organizator Konkursu 

przekazuje wszystkie informacje niezbędne 

do rozliczenia podatku podane przez 

Uczetnika w złożonym przez niego 

oświadczeniu. 

3. Koszty opodatkowania Nagrody pokrywa 

Organizator. 

 

§ 7. 

Postanowienia końcowe 

1. Dodatkowe informacje Uczestnicy Konkursu 

mogą uzyskać pod adresem e-mail: 

AWojciga@luxoft.com  

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane 

są na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie, w celu ogłoszenia wyników 

Konkursu oraz przekazania Nagród. 

3. Zgłaszając intencję udziału w Konkursie 

Uczestnik może również wyrazić zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych 

przez Organizatora Konkursu w celu: 

a. obsługi bieżących lub przyszłych 

procesów rekrutacji prowadzonych przez 

Organizatora Konkursu,  

b. informowania Uczestnika o usługach 

szkoleniowych świadczonych przez 

Organizatora Konkursu oraz o pozostałej 

działalności gospodarczej prowadzonej 

przez Organizatora Konkursu. 

4. Administratorem danych osobowych jest 

Organizator Konkursu. 

according to Polish law with the lump sum 

personal income tax which rate is 10 %.  

 

2. The Contest Organizer shall report the Prize 

delivery to the competent supervisor of the 

tax office. The Contest Organizer shall 

submit all information necessary to settle 

the tax and which was delivered by a 

Participant in the submitted statement. 

 

3. The costs of taxation shall be covered by 

the Organizer. 

 

§ 7. 

Final provisions 

1. The Participants can obtain additional 

information by sending an e-mail to: 

AWojciga@luxoft.com  

2. Personal data of the Participants shall be 

processed in compliance with the present 

Rules in order to publish the results of the 

Contest and to grant the Prizes. 

3. While expressing its intention to take part in 

the Contest the Participant may give his / her 

consent to process its personal data by the 

Contest Organizer in order to: 

a. carry out the ongoing or future 

recruitment procedures conducted by the 

Contest Organizer, 

b. inform the Participant about the training 

services delivered by the Contest 

Organizer as well as about other 

business activity carried out by the 

Contest Organizer. 

4. The Contest Organizer is the personal data 

controller. 
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5. Podanie danych osobowych przez 

Uczestnika ma charakter dobrowolny. 

Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich 

danych oraz możliwość ich poprawiania lub 

żądania ich usunięcia, przy czym brak 

przekazania danych osobowych 

uniemożliwia udział w Konkursie, 

przyznanie Nagrody lub  rozpatrzenie 

reklamacji . 

6. Reklamacje związane z Konkursem będą 

przyjmowane przez Organizatora w terminie 

7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu pod 

adresem poczty elektronicznej: 

AWojciga@luxoft.com  

7. Reklamacja powinna zawierać: imię i 

nazwisko Uczestnika,  dokładny opis 

powodu reklamacji. 

8. Złożone przez Uczestników reklamacje 

będą rozpatrywane przez Agnieszkę 

Wójcigę, nie później niż w terminie 14 dni 

od daty otrzymania reklamacji. 

9. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o 

rozpatrzeniu reklamacji wiadomością 

przesłaną pocztą elektroniczną na adres e-

mail, z którego wysłano reklamację.  

10. Decyzja co do zgłoszonej reklamacji jest 

ostateczna, co nie wyłącza prawa 

Uczestnika do dochodzenia 

nieuwzględnionych roszczeń na drodze 

postępowania sądowego. 

11. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik 

potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie 

zasady zawarte w Regulaminie.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo do 

zmiany niniejszego Regulaminu, pod 

warunkiem, że nie naruszy to już nabytych 

5. Providing personal data by a Participant is 

voluntary. The Participant has access to his / 

her personal data as well as the right to 

correct it or the right to demand their 

removal, however lack of the personal data 

shall make impossible granting of the Prize 

or examining the submitted complaint. 

 

 

6. Complaints in relation to the Contest shall be 

received by the Contest organizer within 7 

days from the results’ settlement at the 

following e-mail address: 

AWojciga@luxoft.com  

7. The complaint shall comprise: the 

Participant’s name and surname, the detailed 

description of the reason of the complaint. 

8. The complaint submitted by the Participants 

shall be examined by Agnieszka Wójciga no 

longer than within 14 days from the date of 

its receipt. 

9. Interested parties shall be notified of the 

complaint’s resolution by an e-mail sent to 

the address from which the complaint was 

submitted. 

10. The decision concerning the complaint’s 

resolution is final which does not exclude the 

Participant’s right to assert not accepted 

claim by the court. 

 

11. The Participant confirms that he / she 

accepts the present contest rules by the act 

of participation in the Contest. 

12. The Contest organizer has right to change 

the present contest rules provided that the 

change does not impede the rights already 
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praw Uczestników. O każdorazowej zmianie 

Organizator poinformuje Uczestników za 

pomocą poczty elektronicznej lub poprzez 

ogłoszenie na stronie internetowej 

Konkursu. 

acquired by the Participants. Every 

modification shall be notified to the 

Participants by e-mail or by an advertisement 

published on the webpage of the Contest. 

 


