
Regulamin konkursu „Wydruki 3D w domu” 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wydruki 3D w domu” i jest zwany dalej 

„Konkursem” 

2. Poniższy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia Konkursu. 

Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Finnotech spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Kolistej 25, 40-486 Katowice, 

KRS 0000545761, REGON 360054221, NIP 9542751138, zwany dalej 

„Organizatorem”. 

3. Konkurs ma na celu ugruntowanie i poszerzanie wiedzy na temat druku 3D. 

4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://finnotech.com/.  

5. Konkurs objęty niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności 

„loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy 

od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 847 ze zm.) 

 

Kryteria Konkursu 

 

1. Zamieszczenie zdjęcie wydruku, pod postem informacyjnym o konkursie - przypniemy 

go na górze na czas trwania.  

2. Dołączenie karteczki ze swoim imieniem obok swojego projektu w celu weryfikacji 

tożsamości. 

3. Polubienie strony F3D oraz Finnotech,  

4. Polubienie oraz udostępnienie posta informującego o konkursie 

 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Zamieszczenie zdjęcie wydruku, pod postem informacyjnym o konkursie - 

przypniemy go na górze na czas trwania.  

2. Dołączenie karteczki ze swoim imieniem obok swojego projektu w celu 

weryfikacji tożsamości. 

3. Polubienie strony F3D oraz Finnotech,  

4. Polubienie oraz udostępnienie posta informującego o konkursie 

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

6. Uczestnik może przesłać zdjęcie Konkursowe tylko jeden raz. 

w trakcie trwania Konkursu. 

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak również osoby, które 

dla Organizatora świadczą pracę na podstawie umów zlecenia lub w ramach 

jednoosobowej działalności gospodarczej jak również członkowie najbliższej rodziny 

ww. osób. Za członków najbliższej rodziny przyjmuje się wstępnych, zstępnych, 

małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

8. Podanie danych, w tym danych osobowych związanych z Konkursem jest dobrowolne, 

ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 



9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie oprócz przesłania zdjęcia Konkursowego,  

jest: 

● akceptacja niniejszego Regulaminu, 

● wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia Konkursowego, 

przesłanego w ramach realizacji zadania konkursowego, wraz z imieniem i 

nazwiskiem uczestnika Konkursu w komunikacji Organizatora w przypadku, 

gdy uczestnik został Laureatem Konkursu.  

10. W skład Komisji Konkursowej wchodzi zespół firmy Finnotech sp. z o.o 

11. Wszelkie wątpliwości dotyczące Regulaminu i zasad Konkursu rozstrzyga 

Organizator. 

 

 

Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się 01.01.22, o godz. 13.00 

2. Prace konkursowe można zgłaszać do 14.01.22 do godz. 16.00 

3. Polubienia pod pracami będą liczone, aż do 21.01.22 do godziny 16.00.    

4. Wyniki zostaną ogłoszone 21.01.22 o godzinie 16.30.  

Tag: #Finnotech #F3D #HIPS #rGO  

Nagrody 

1. Wygrywa 5 osób, które mają największą liczbę polubień pod komentarzem w którym 

została dodana praca konkursowa 

2. Miejsca 1-3 otrzymają 200 gramową szpulę filamentu HIPS rGO oraz 500 gramową 

szpulę PLA,  

3. Miejsca 4-5 otrzymają 200 gramową szpulę PLA lub PETG do wyboru. 

4. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę, ani na nagrody innego rodzaju. 

5. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie bez zgody 

Organizatora. 

6. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej w ciągu 3 dni od zakończenia Konkursu 

poprzez wiadomość prywatną w na portalu Facebook. Wyniki zostaną również 

ogłoszone na stronie internetowej Organizatora. 

7. Nagroda zostanie doręczona zwycięzcą pocztą kurierską w ciągu 10 dni od daty 

ogłoszenia wyniku konkursu. 

 

 

Prawa autorskie 

 

1. W przypadku powstania w ramach przesłanego zdjęcia Konkursowego utworu  

w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 

r., każdy Uczestnik dokonując zgłoszenia oświadcza, że przysługują mu osobiste oraz 

majątkowe prawa autorskie do zdjęcia Konkursowego. 

2. Dokonując zgłoszenia każdy Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, 

niewyłącznej licencji, nieograniczonej terytorialnie, do korzystania z utworu 

stanowiącego Odpowiedź Konkursową, na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenia i zwielokrotnienia dowolną techniką, w dowolnie wybranej formie, 

w dowolnej liczbie egzemplarzy, w szczególności techniką zapisu cyfrowego 



na dowolnych nośnikach, niezależnie od przyjętego w obrocie standardu, 

systemu i formatu plików, 

b) wprowadzania do pamięci dowolnej liczby komputerów lub innych urządzeń 

posiadających pamięć elektroniczną (np. kart pamięci, pamięć RAM, FLASH) 

– w tym urządzeń mobilnych (np. tablet, smartfon) oraz urządzeń 

korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci, 

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie, a więc udostępnianie w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

dowolnie wybranym, 

d) wprowadzania i udostępniania do sieci Internet, w szczególności na stronach 

www oraz portalach społecznościowych, odpłatnie lub nieodpłatnie, 

e) łączenia całości oraz fragmentów z innymi utworami, także takimi które nie 

powstały w wyniku działań Licencjobiorcy – które tworzą jednorodne 

opracowanie przedmiotu licencji, 

f) w celach promocji i reklamy, 

g) wykorzystania w innych utworach w postaci nie stanowiącej opracowania,  

w tym w utworach audiowizualnych lub multimedialnych, w zakresie 

wskazanym w pkt. a) – f) powyżej. 

3. Organizator zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Laureatowi Konkursu, nabywa 

autorskie prawa majątkowe do zdjęcia Konkursowego bez ograniczeń czasowych. 

Przeniesienie majątkowych praw autorskich nie uchybia licencji udzielonej zgodnie  

z ust. 2 powyżej. W szczególności przeniesienie autorskich praw majątkowych do 

zdjęcia Konkursowego następuje na poniższych polach eksploatacji: 

a) utrwalenia i zwielokrotnienia dowolną techniką, w dowolnie wybranej formie,  

w dowolnej liczbie egzemplarzy, w szczególności techniką zapisu cyfrowego 

na dowolnych nośnikach, niezależnie od przyjętego w obrocie standardu, 

systemu i formatu plików, 

b) wprowadzania do pamięci dowolnej liczby komputerów lub innych urządzeń 

posiadających pamięć elektroniczną (np. kart pamięci, pamięć RAM, FLASH) 

– w tym urządzeń mobilnych (np. tablet, smartfon) oraz urządzeń 

korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci, 

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie, a więc udostępnianie w taki 

sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

dowolnie wybranym, 

d) wprowadzania i udostępniania do sieci Internet, w szczególności na stronach 

www oraz portalach społecznościowych, odpłatnie lub nieodpłatnie, 

e) łączenia całości oraz fragmentów z innymi utworami, także takimi które nie 

powstały w wyniku działań Licencjobiorcy – które tworzą jednorodne 

opracowanie przedmiotu licencji, 

f) w celach promocji i reklamy, 

g) wykorzystania w innych utworach w postaci nie stanowiącej opracowania,  

w tym w utworach audiowizualnych lub multimedialnych, w zakresie 

wskazanym w pkt. a) – f) powyżej. 

4. Z tytułu udzielenia licencji oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych do 

przesłanych zdjęć Konkursowych, Uczestnikom Konkursu nie przysługuje 

wynagrodzenie. 

5. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania 

przesłanych zdjęć Konkursowych. 



Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora 

mailem na adres e-mail: biuro@f3dfilament.com 

2. , w czasie trwania Konkursu i w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. W tytule 

maila należy wpisać: Wydruki 3D w domu – reklamacja”. O zachowaniu terminu do 

złożenia reklamacji decyduje data dotarcia wiadomości obejmującej reklamację na 

adres poczty elektronicznej Organizatora. 

3. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie 

Uczestnikom Konkursu. 

4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis, 

wskazanie przyczyny reklamacji oraz oczekiwane rozstrzygnięcie. 

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia ich 

doręczenia Organizatorowi. 

6. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty 

rozpatrzenia reklamacji. 

 

Dane osobowe uczestników Konkursu 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanym dalej RODO, 

informujemy, iż Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest 

Finnotech spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. 

Kolistej 25, 40-486 Katowice, KRS 0000545761, REGON 360054221, NIP 

9542751138, (zwany w Regulaminie „Organizatorem”). 

2. Dane osobowe przekazane w związku z uczestnictwem w Konkursie przetwarzane 

będą na podstawie zgody Uczestników, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w 

celu związanym z realizacją Konkursu oraz wręczenia nagród. 

3. Odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator (jako 

Administrator danych osobowych) i jego upoważnieni pracownicy, podmioty 

realizujące wysyłkę nagród, organy administracji publicznej w celu rozliczenia podatku, 

a także podmioty, którym powierzone może zostać przetwarzanie danych osobowych  

w ramach realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. 

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora 

przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, wręczenia nagród, 

zrealizowania celu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, chyba że dalsze przetwarzanie 

będzie konieczne do wywiązania się z prawnego obowiązku wynikającego z prawa 

Unii Europejskiej lub prawa w Polsce. 

5. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne i nie wynika z 

prawnego obowiązku, ale jednocześnie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału  

w Konkursie. Skutkiem niewyrażenia zgody przez Uczestnika lub niepodania danych 

osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z udziału w Konkursie. 

6. Każdy Uczestnik posiada prawo żądania od Organizatora dostępu do treści swoich 

danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  

7. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub innego aktualnego  

w danym momencie aktu prawa polskiego regulującego kwestię ochrony danych 

osobowych. 

mailto:biuro@f3dfilament.com


8. Dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w formie profilowania, jak również 

nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Każdy Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki określone 

w Regulaminie. 

2. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec 

Organizatora oraz osób trzecich na wypadek, gdyby przesłana Odpowiedź 

Konkursowa naruszała prawa osób trzecich. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w szczególności  

w sytuacji, gdy nie zostanie przesłane żadne zdjęcie Konkursowe lub gdy żadne  

z przesłanych zdjęć Konkursowych nie spełni warunków Regulaminu. 

5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za unieważnienie Konkursu lub 

odwołanie Konkursu. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników danych 

nieprawdziwych, w tym błędnych, lub uniemożliwiających wręczenie Nagrody. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianach Organizator 

będzie informować na stronie internetowej https://finnotech.com/ . 

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich ogłoszenia. 

8. Wersja niniejszego regulaminu obowiązuje od dnia jej opublikowania na stronie 

internetowej Organizatora. 
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