
Niesamowita Nagroda 
 
NAGRODA KRAJOWA 
W każdym kraju zostanie wybrany jeden zwycięzca. Otrzyma niesamowitą 
nagrodę – notebook ASUS z nowej serii N. Komputer wyróżnia się 
niesamowitą jakością dźwięku i obrazu. Jest on wyposażony w technologię 
ASUS SonicMaster opracowaną we współpracy z ekspertami w dziedzinie 
dźwięku z firmy Bang & Olufsen ICEPower(R). Nowe notebooki ASUS serii N 
oparte są o procesory drugiej generacji Intel(R) CoreTM i5 o zauważalnie 
inteligentnej wydajności dla spektakularnych wrażeń. Zwycięzcy etapu 
krajowego będą mieli szansę wygrać nagrodę główną. 
 
NAGRODA GLOBALNA 
Niesamowitą nagrodą dla globalnego zwycięzcy jest szansa stworzenia 
krótkiego filmu na podstawie jego historii przy pomocy profesjonalnego 
zespółu filmowego. Film ten posłuży następnie jako ostatni epizod naszej 
podróży ‘‘W poszukiwaniu niesamowitego’’ oraz zakończy naszą własną serię 
filmów online. Ponadto zwycięzca będzie miał możliwość wyjazdu na jeden z 
czołowych festiwali filmowych na świecie w Park City w stanie Utah (USA), 
gdzie jego film zostanie pokazany podczas zamkniętej projekcji z udziałem 
gościa specjalnego - Jasona Mraza. Zwycięzca będzie mógł zabrać ze sobą 
osobę towarzyszącą. Oboje będą mieli okazję wziąć udział w pokazach oraz 
przyjęciach towarzyszących festiwalowi Ponadto zapewniony zostanie przelot 
i zakwaterowaniedla obu osób. Obowiązujące zasady regulaminu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PEŁEN REGULAMIN 
1. WPROWADZENIE 
 
Oragnizatorem niniejszego Konkursu jest ASUS POLSKA SP.Z.O.O./ UL. 
POSTEPU 6,  02-676 WARSZAWA, POLAND („Organizator”) 
 
Niesamowita Historia to konkurs, w ramach którego w każdym z uczestniczących 
krajów 
wyłonione zostaną najbardziej Niesamowite Historie („Konkurs”). 
 
Konkurs przebiega w dwóch etapach: 
 
(a) Etap pierwszy: w każdym biorącym udział w konkursie kraju uczestnik, który 
przedstawi najciekawszą historię, otrzyma laptop notebook Asus N55 
(„Zwycięzca krajowy”); 
 
(b) Etap drugi: Zwycięzca krajowy będzie miał możliwość rywalizacji ze 
wszystkimi 16  zwycięzcami krajowymi o Nagrodę Główną, dzięki której będzie 
mógł on sfilmować swoją  Niesamowitą Historię w dowolnym miejscu na świecie 
Ziemi i ,a film zostanie wyświetlony podczas specjalnego pokazu na jednym z 
najważniejszych festiwali filmowych na świecie w Park City, USA  
 
Niniejszy Regulamin określa przebieg Pierwszego etapu Konkursu. Regulamin 
określający przebieg Drugiego etapu dostępny jest pod adresem: [do 
uzupełnienia] 
 

2. CZAS SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ 
 
Zgłoszenia do Pierwszego etapu Konkursu będą przyjmowane od godziny 10.00 
czasu Greenwich („GMT”) 19 września 2011 roku do godziny 17.00 czasu GMT 
26 października 2011 roku („Okres promocji”). 
 
Okres promocji jest podzielony na następujące etapy: 
 
 

ETAPY KLUCZOWE DATY 

 
Etap Pierwszy (Nagroda krajowa) 

ROZPOCZĘCIE 
PRZYJMOWANI
A ZGŁOSZEŃ 

10.00 czasu GMT 19 września 2011 r. 

ZAKOŃCZENIE 
PRZYJMOWANI
A ZGŁOSZEŃ 

17.00 czasu GMT 26 października 2011 r. 

OCENA W 
CELU 
STWORZENIA 

 27 października – 9 listopada 2011 r. 



SKRÓCONEJ 
LISTY 
NAJLEPSZYCH 
ZGŁOSZEŃ Z 
KAŻDEGO 
KRAJU 
OGŁOSZENIE 
SKRÓCONYCH 
LIST 
KRAJOWYCH I 
ROZPOCZĘCIE 
GŁOSOWANIA 

10.00 czasu GMT 10 listopada 2011 r. 

ZAKOŃCZENIE 
GŁOSOWANIA 
KRAJOWEGO 

17.00 czasu GMT 17 listopada 2011 r. 

OGŁOSZENIE 
ZWYCIĘZCÓW 
KRAJOWYCH 

10.00 czasu GMT 24 listopada 2011 r. 

 
Etap drugi: Nagroda główna 
Regulamin etapu drugiego jest dostępny na stronie [link] 

ROZPOCZĘCIE 
GŁOSOWANIA 
W CELU 
WYŁONIENIA 
JEDNEGO 
ZDOBYWCY 
NAGRODY 
GŁÓWNEJ 
SPOŚRÓD 
UCZESTNIKÓW 
Z 16 KRAJÓW 

10.00 czasu GMT 1 grudnia 2011 r. 

ZAKOŃCZENIE 
GŁOSOWANIA  17.00 czasu GMT 8 grudnia 2011 r. 

OGŁOSZENIE 
ZDOBYWCY 
NAGRODY 
GŁÓWNEJ 

10.00 czasu GMT 15 grudnia 2011 r. 

 
 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby które ukończyły 18 lat (na 
dzień Zgłoszenia), będące rezydentami Polski. 
 
W niniejszym Konkursie NIE mogą brać udziału pracownicy, członkowie 
kierownictwa, członkowie dyrekcji, pośrednicy, przedstawicieli 
Organizatora i jego odpowiednich spółek matek, spółek stowarzyszonych i 
zależnych, agencji reklamowych i promocyjnych, doradców prawnych i 



finansowych ani wszelkich innych spółek powiązanych z niniejszym 
Konkursem (w tym innych instytucji wymienionych na stronie internetowej 
Konkursu, które biorą udział w procesie oceny) ani  najbliżsi członkowie ich 
rodzin (to znaczy rodzice, małżonkowie, dzieci, rodzeństwo, teściowie, 
dziadkowie oraz wnuki i ich małżonkowie, bez względu na ich miejsce 
zamieszkania), ani osoby zamieszkujące w tym samym gospodarstwie 
domowym (zarówno prawnie powiązane jak i niepowiązane) co pracownicy, 
członkowie kierownictwa, członkowie dyrekcji, pośrednicy, przedstawiciele 
Organizatora i jego odpowiednich spółek matek, spółek stowarzyszonych i 
zależnych, agencji reklamowych i promocyjnych, doradców prawnych i 
finansowych ani wszelkich innych spółek powiązanych z niniejszym 
Konkursem (w tym innych instytucji wymienionych na stronie internetowej 
Konkursu, które biorą udział w procesie oceny).   
 
 
Konkurs jest nieważny we wszelkich innych jurysdykcjach oraz tam gdzie jest on 
zabroniony przez prawo. 
 
NIE JEST WYMAGANE DOKONANIE ŻADNEGO ZAKUPU ANI PŁATNOŚCI. 
DOKONANIE ZAKUPU NIE ZWIĘKSZA SZANS NA WYGRANĄ. 
 

4. JAK SIĘ ZGŁOSIĆ: 
Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko w kraju zamieszkania uczestnika.  
Uczestnik nie może brać udziału w Konkursie prowadzonym w innych krajach. 
Aby zgłosić się do Konkursu (Etap pierwszy) należy:  
(a) wejść na stronę internetową Konkursu w kraju uczestnika (dla Polski: 
[http://zooppa.com/contests/in-search-of-incredible] oraz wypełnić formularz 
rejestracyjny, wpisując swoją datę urodzenia, imię, nazwisko, kraj, numer 
telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. Następnie potwierdzić, że Uczestnik 
zapoznał się i zaakceptował Regulamin. 
(b) Przesłać swoją Niesamowitą Historię w formie opisu zawierającego 
maksymalnie 200 słów oraz dowolnej bądź każdej z następujących form: film, 
obraz i nagranie audio (dalej jako „NiesamowitaHistoria”). 
Niesamowita Historia Uczestnika musi zostać przesłana w języku polskim lub 
angielskim. Film musi być w jednym z następujących formatów: MPEG, AVI, 
MP4, FLV, MOV, trwać maksymalnie 2 minuty i mieć rozmiar nie większy niż 
100Mb. 
Obraz musi być w formacie JPEG, PNG lub GIF i nie może być większy niż 
10Mb. 
Nagranie audio musi być w formacie mp3 lub wav, nie może być większe niż 
20Mb i trwać dłużej niż 2 minuty. 

((a) i (b) będą łącznie nazywane jest „Zgłoszeniem”) 
 
(c) 
Należy postępować zgodnie ze wskazówkami: poszukujemy kreatywnych i 
oryginalnych historii, które są niesamowite oraz które pasują do wizerunku marki 
Asus  
(d) Po przesłaniu swojej Niesamowitej Historii Uczestnik nie będzie miał 



możliwości edycji swojej Historii. 
Dozwolone jest złożenie tylko jednego Zgłoszenia przez daną osobę.  

Zgłoszenie może zostać dokonane tylko przez pojedynczą osobę (nie można 
dokonać Zgłoszenia zbiorowego).  

Ewentualna nagroda w Konkursie zostanie przyznana jedynie osobie, która 
dokonała Zgłoszenia do Konkursu w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie. 
Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać: 
 
- postanowień niniejszego Regulaminu 
- Warunków użytkowania i Polityki prywatności firmy Asus 
[http://pl.asus.com/ASUS_Website_Information/Polityka_prywatnosci/]; 

- Warunków użytkowania serwisu YouTube 
[http://www.youtube.com/static?gl=US&template=terms] (Chociaż Państwa 
filmy nie zostaną opublikowane w serwisie YouTube, z powodów 
logistycznych będą przechowywane na YouTube, w związku z tym 
konieczne jest  przestrzeganie regulaminu serwisu.) 

 
5. TREŚCI ZABRONIONE: 

 
Wszystkie Niesamowite Historie muszą pasować do wizerunku Organizatora i nie 
mogą: 
(a) zawierać wizerunków, ruchomych lub nieruchomych, osób, które nie 
ukończyły bądź wyglądają, jakby nie ukończyły 18 roku życia; 
 
(b) zawierać znaków towarowych, logo, materiałów objętych prawami autorskimi 
niebędących własnością Uczestnika  lub wykorzystanych bez uprzedniej 
pisemnej zgody właściciela praw (w tym znanych nazwisk, firm itp.); 
 
(c) zawierać imion, podobizn, zdjęć, filmów lub podobnych form 
przedstawiających jakiekolwiek osoby bez ich wyraźnej zgody; 
 
(d) zawierać żadnych odniesień do osób publicznych; 
 
(e) zawierać bluźnierstw, treści erotycznych, promujących alkohol, narkotyki, 
tytoń, broń palną, inne rodzaje broni, a także treści szerzących wszelkiego 
rodzaju nienawiść (w tym rasizm, seksizm itp.), treści promujących przemoc bądź 
wyrządzanie krzywdy lub jakichkolwiek innych obraźliwych, nieprzyzwoitych lub 
niestosownych treści, które Organizator wedle własnego uznania określi jako 
takie; 
 
(f) zniesławiać, fałszywie przedstawiać, obrażać innych osób lub firm, w tym 
między innymi Organizatora lub jego partnerów; 
 
(g) wysuwać żadnego rodzaju gróźb, zastraszających lub tyranizujących 
jakiekolwiek osoby; 
 
(h) promować żadnych programów politycznych; 



 
6. WARUNKI UDZIAŁU 

 
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za swoją Niesamowitą Historię. 
Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że jego Niesamowitea Historię: 
 
 
(a) jest oryginalnym dziełem Uczestnika i nie zawiera materiałów osób trzecich; 
(b) nie była wcześniej publikowana ani nie otrzymała wcześniej żadnej nagrody; 
(c) nie narusza praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności, praw 
autorskich, znaków towarowych, patentów, logo, praw licencyjnych, praw do 
wizerunku lub prywatności ani żadnych innych praw własności intelektualnej; 
(d) uzyskała wszelkie pozwolenia wymagane do jej zgłoszenia i uczestnik może 
przedstawić te pozwolenia na żądanie Organizatora;  
(e) nie zawiera żadnych treści, które Organizator mógłby uznać za obraźliwe lub 
które mogłyby negatywnie wpłynąć na dobre imię, reputację i renomę 
Organizatora. 
(f) jest zgodna ze wszelkimi wymogami niniejszego Regulaminu. 
Wszystkie Niesamowite  Historie mogą zostać poddane moderacji. Organizator 
wedle własnego uznania może zamieścić historie bądź ich nie zamieścić, a także 
usunąć treści już zamieszczone bez podania przyczyny lub uzasadnienia swojej 
decyzji. 
Wszystkie Niesamowite  Historie muszą zostać nadesłane przed zakończeniem 
okresu składania Zgłoszeń (patrz punkt 2 powyżej). 
Udział w Konkursie nie wymaga żadnych bezpośrednich opłat . Jednakże 
Uczestnicy mogą ponieść wobec osób trzecich koszty dostępu do sieci Internet 
lub koszty związane z tworzeniem i przesłaniem swojego Zgłoszenia. Koszty te 
Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.  

7. Prawa, licencje i zwolnienia 
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że inni uczestnicy mogą stworzyć pomysły, 
które mogą być podobne do jego pomysłu, i nie będzie miał prawa do 
rekompensaty oraz prowadzenia w ich sprawie negocjacji z Organizatorem. 
W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Uczestnicy udzielają 
Organizatorowi oraz jego spółkom stowarzyszonym, licencjobiorcom, partnerom 
promocyjnym, deweloperom oraz osobom trzecim wyłącznej, bezpłatnej licencji 
uprawniającej do edytowania, modyfikowania, wykreślania, reorganizacji, 
dodawania, usuwania, kopiowania, odtwarzania, tłumaczenia, dostosowywania, 
publikowania, wykorzystywania oraz używania Niesamowitych Historii oraz ich 
treści i elementów we wszystkich mediach, w tym między innymi mediach 
cyfrowych i elektronicznych (zarówno istniejących obecnie jak i tych, które 
zostaną wynalezione w przyszłości), w dowolnym języku, na całym świecie, w 
dowolny sposób,  dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych, 
komercyjnych i jakichkolwiek innych, bez dalszego wglądu ze strony Uczestnika, 
wysyłania mu zawiadomień, uzyskiwania zgody, bądź przyznawania 
wynagrodzenia lub rekompensaty. 
Powyższa licencja udzielona jest na czas określony pięciu lat bez prawa do 
wypowiedzenia 
 
W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, uczestnicy zobowiązują 



się, że nie będą wykonywać wobec Organizatora, jego podmiotów powiązanych, 
licencjobiorców, partnerów promocyjnych, deweloperów oraz zewnętrznych 
jednostek marketingowych (dalej Organizator i wymienione powyżej podmiot 
nazywane będą łącznie „Podmiotami”) uprawnień wynikających z osobistych lub 
majątkowych praw autorskich, dóbr osobistych ani regulacji dotyczących 
nieuczciwej konkurencji pozostających w związku z wykorzystaniem Zgłoszeń 
przez Podmioty w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie oraz zwolnią w 
najszerszym dopuszczalnym zakresie Podmioty od wszelkich roszczeń (i 
wynikającej stąd odpowiedzialności), jakie obecnie lub w przyszłości mogą zostać 
zgłoszone z tytułu naruszenia osobistych  lub majątkowych praw autorskich / 
dóbr osobistych / nieuczciwej konkurencji w jakiejkolwiek jurysdykcji w związku z 
wykorzystaniem Zgłoszeń przez Podmioty w zakresie opisanym w niniejszym 
Regulaminie.  
 
Z wyjątkiem, gdy (i w zakresie w jakim) negatywne konsekwencje opisane poniżej 
są przewidywalnym i normalnym skutkiem zdarzeń pozostających, racjonalnie 
oceniając, pod kontrolą Podmiotów i są bezpośrednim skutkiem zaniedbania lub 
niewywiązania się ze zobowiązań przez którykolwiek z Podmiotów, Podmioty 
oraz wszelkie inne podmioty powiązane z niniejszym Konkursem lub ich 
odpowiedni kierownicy, dyrekcja, udziałowcy, pośrednicy, licencjobiorcy, 
licencjodawcy i pracownicy ani żadni dostawcy Internetu nie będą odpowiedzialni 
za jakiekolwiek niewłaściwe lub niedokładne wpisanie informacji, błędy ludzkie, 
awarie techniczne, straconą/opóźnioną transmisję danych, pominięcia, 
zakłócenia, usunięcia, wady, awarie linii telefonicznej, sieci komputerowej lub 
innej, oprogramowania lub jakiekolwiek kombinacje powyższych, brak dostępu do 
strony internetowej Asus lub za spóźnione, stracone, zniszczone, źle 
zaadresowane, opóźnione, zniekształcone, błędne lub niepełne Zgłoszenia. 
 
 
 

8. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW (ETAP PIERWSZY): 
 
Po terminie zakończenia Etapu pierwszego (patrz ustęp 2 powyżej) wszystkie 
kwalifikujące się Zgłoszenia z każdego z krajów zostaną ocenione przez jurorów, 
wśród których znajdą się przedstawiciele firm Asus, Intel oraz ich agencji 
kreatywnych, przewodniczącym jury będzie PromoVeritas, niezależna firma 
świadcząca usługi promocyjne. Kryteria oceny –– będą następujące: 
 
A. Oryginalność inspirującego pomysłu 
B. Możliwość realizacji 
C. Powiązanie z marką Asus 
D. Jakość zgłoszonych propozycji. 
 
Sędziowie stworzą skróconą  listę 10 najlepszych Zgłoszeń dla każdego kraju; 
Zgłoszenia te wezmą udział w głosowaniu publicznym. 
 
Skrócona Lista dla każdego z krajów zostanie zamieszczona na stronie 
www.wposzukiwaniuniesamowitego.com; głosowanie rozpocznie się 10 listopada 
2011 roku o godzinie 10.00 a zakończy 17 listopada 2011 roku o godzinie 17.00  



(głosy otrzymane po terminie nie będą brane pod uwagę). 

 
Uczestnik może oddać tylko jeden głos na każde Zgłoszenie, jednakże 
możliwe jest głosowanie na więcej niż jedno Zgłoszenie. W ramach Konkursu 
uruchomiono system, który identyfikuje zabronione głosy (które mogą zostać 
zdyskwalifikowane). 
 
Zwycięzcą Krajowym będzie Zgłoszenie, które otrzyma najwięcej głosów w 
momencie zakończenia głosowania, (weryfikacji dokona PromoVeritas). Jeżeli 
więcej niż jedno Zgłoszenie otrzyma taką samą najwyższą liczbę głosów, 
wówczas jurorzy dokonają ponownej oceny Zgłoszeń zgodnie z kryteriami 
określonymi w punktach A-D powyżej i w ten sposób wyłonią Zwycięzcę 
Krajowego.  
 
Zwycięzca Krajowy będzie musiał przedstawić dowód tożsamości i potwierdzenie 
miejsca zamieszkania. 
Jeżeli Zwycięzca Krajowy nie może przyjąć nagrody, wówczas Organizator 
przyzna nagrodę autorowi Niesamowitej  Historii, która otrzymała następną w 
kolejności najwyższą liczbę głosów. Powyższa procedura będzie powtarzana do 
momentu, aż nagroda zostanie przyznana. 
POINFORMOWANIE ZWYCIĘZCÓW: Zwycięzca Krajowy z każdego kraju 
zostanie zawiadomiony kurierem, telefonicznie i/lub przez e-mail do dnia 24 
listopada 2011 roku i będzie miał obowiązek odpowiednio wypełnić i podpisać 
oświadczenie dotyczące spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie  oraz 
publikacji wizerunku, przesłać je w wiadomości e-mail lub faksem w ciągu 
siedmiu dni od dnia zawiadomienia, oryginały zaś odesłać pocztą zgodnie z 
załączoną instrukcjami. 
Jeżeli jakiekolwiek dokumenty wysłane w jakikolwiek sposób do Zwycięzcy 
Krajowego zostaną zwrócone z powodu niemożności ich dostarczenia bądź jeżeli 
Zwycięzca Krajowy nie podpisze i nie odeśle takich dokumentów w wyznaczonym 
czasie, bądź też jeżeli okaże się, że Zwycięzca Krajowy nie spełnia warunków 
uczestnictwa lub nie przestrzegał postanowień niniejszego Regulaminu, zostanie 
on zdyskwalifikowany, a o zwycięstwie zostanie poinformowany następny w 
kolejności uczestnik o najwyższym wyniku.  
 
Jeżeli Zwycięzca Krajowy odmówi przyjęcia nagrody z jakiegokolwiek powodu, 
uczestnik taki zostanie zdyskwalifikowany i nie będzie mógł wziąć udziału w 
Etapie drugim Konkursu. Zdyskwalifikowanego uczestnika zastąpi uczestnik, 
który otrzymał następny w kolejności najwyższy wynik. 
 
LISTA ZWYCIĘZCÓW: Zwycięzcy Krajowi zostaną ogłoszeni na stronie 
internetowej www.wposzukiwaniuniesamowitego.com między 24 listopada - 8 
grudnia 2011 r. 
 
PRAWA DO WIZERUNKU 
 
W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, każdy uczestnik wyraża 
zgodę na przetwarzanie i publikowanie przez Podmioty imienia,  nazwiska i głosu 



uczestnika, ujawnionych przez uczestnika danych biograficznych, fotografii oraz 
podobizny i/lub informacji o nagrodzie i ujawnienia danych osobowych (i/lub 
jakichkolwiek ich elementów), i/lub informacji zawartych w jego Zgłoszeniu dla 
celów promocyjnych, reklamowych, i/lub publikacji związanych z Konkursem w 
dowolnych mediach, obecnych lub przyszłych, na całym świecie (z wyjątkiem 
Francji, gdzie postanowienia te będą obowiązywać przez czas istnienia praw), 
bez wynagrodzenia, uprzedniego zawiadomienia czy uzyskania dodatkowej 
zgody zwycięzcy.  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
Organizator może anulować, zmodyfikować lub zawiesić Konkurs, jeżeli 
możliwość administrowania lub zabezpieczenia właściwego przebiegu Konkursu 
zostanie ograniczona / wyłączona  przez wirus, problem komputerowy, 
nieupoważnioną ingerencję osób trzecich lub inne przyczyny znajdujące się poza 
kontrolą Organizatora lub na skutek działania jakiejkolwiek siły wyższej, działań, 
regulacji, nakazów lub żądań jakichkolwiek organów rządowych lub quasi 
rządowych, błędu sprzętu, w tym przeładowania sieci z powodu nadmiernego 
przesyłu, zagrożenia atakami terrorystycznymi, ataków terrorystycznych, ataków 
bombowych, awarii prądu, działania wrogów publicznych, trzęsienia ziemi, wojny 
(wypowiedzianej bądź nie), pożaru, powodzi, epidemii, eksplozji, szczególnie 
trudnych warunków pogodowych, huraganu, embargo, strajku pracowników 
(legalnego bądź nielegalnego), braku pracowników lub materiału, jakiejkolwiek 
awarii transportu, spowolnienia pracy, zamieszek, powstania, buntu, lub 
jakiejkolwiek podobnej bądź innej przyczyny pozostającej poza wyłączną i 
racjonalną kontrolą Organizatora. 
 

2. NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW KRAJOWYCH 
Nagrodami w Konkursie (ETAP PIERWSZY) będą: 
 
(a) Główna nagroda: 1 x laptop Asus N55 dla Zwycięzcy Krajowego w każdym z 
uczestniczących krajów, szacowana wartość nagrody głównej to 3333 PLN + 
11.11% 
 
Zwycięzcy a jest odpowiedzialnay za opłacenie podatku w związku z 
otrzymaniem nagrody i dopełnienie wszelkich formalności podatkowych. 
 

3. Dane osobowe 
Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez ASUS POLSKA Sp. z o.o. ul. 
Postępu 6,  02-676 Warszawa (“Administratora Danych”) wyłącznie dla celów i 
w zakresie koniecznym do przeprowadzenia Konkursu (tzn. oceny Zgłoszeń, 
wyboru zwycięskich Zgłoszeń, zawiadomienia zwycięzców, publikacji imienia, 
nazwiska, miejsca zamieszkania uczestników na stronie internetowej, 
pozostałych działań wskazanych w Regulaminie) w czasie trwania Konkursu 
(łącznie z czasem niezbędnym do podjęcia decyzji w sprawie ewentualnych 
roszczeń uczestników). 
 
Administrator Danych będzie przechowywał dane i przetwarzał je zgodnie ze 
stosownymi przepisami prawa, m.in. będzie je chronił przed udostępnieniem 
nieupoważnionym osobom. Dane osobowe uzyskane od uczestników będą 



wykorzystane zgodnie z  Polityką prywatności zamieszoną w internecie na stronie 
[http://pl.asus.com/ASUS_Website_Information/Polityka_prywatnosci/ 
 
Uczestnicy wyrażają zgodę, aby ich dane osobowe udostępnione w zakresie 
opisanym w Regulaminie były przetwarzane w opisanym powyżej zakresie.  
 
Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych (i ich zmiany), 
żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo do 
wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych 
osobowych w przypadkach wskazanych przez prawo. Aby skorzystać z tego 
prawa, uczestnik powinien skontaktować się z ASUS POLSKA Sp. z o.o. ul. 
Postępu 6,  02-676 Warszawa, Polska,  
 
Ujawnienie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nieujawnienie danych 
niezbędnych do kontaktu / weryfikacji zwycięskiego uczestnika może 
spowodować odmowę przyznania nagrody / wydania nagrody uczestnikowi. 
 

Przystępując do niniejszego Konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na 
otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora oraz Podmiotów drogą 
elektroniczną, w szczególności na adres e-mail podany przez uczestnika w 
procesie zgłaszania uczestnictwa Konkursu, 
a także w inny sposób określony w niniejszym Regulaminie. 
 
13. Reklamacje 
 
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu można zgłaszać 
przez cały Okres Promocji oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż do 
dnia 10 grudnia 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego). Zażalenia 
należy kierować na piśmie listem poleconym na  następujący adres [ASUS 
POLSKA SP.Z.O.O./ UL. POSTEPU 6, 02-676]. 
 
Reklamacja powinna zawierać: 
- imię, nazwisko oraz szczegółowy adres zamieszkania uczestnika i w miarę 
możliwości numer telefonu do celów kontaktowych 
- szczegółowy opis powodu zgłoszenia reklamacji. 
 
Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Uczestnik 
zostanie poinformowany o podjętej decyzji listem poleconym skierowanym na 
adres podany w zażaleniu w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 
 
14. Postanowienia różne 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego Regulaminu. 
Jeżeli to nastąpi, Organizator poinformuje o tym w taki  sposób, w jaki niniejszy 
Regulamin jest publikowany.  
 
 
 



PEŁNE WARUNKI DLA DRUGIEGO ETAPU 
 
 
WPROWADZENIE: 

1. Zwycięzcy Etapu pierwszego, organizowanego na poziomie krajowym 
(zob. kompletne warunki dla Pierwszego etapu na 
http://zooppa.com/contests/in-search-of-incredible) będą 
współzawodniczyć, ubiegając się o Nagrodę główną, którą jest szansa 
na uzyskanie realizacji krótkiego filmu ze swojej Niewiarygodnej historii i 
uczestniczenia w jego pokazie na jednym z najważniejszych światowych 
festiwali filmowych w Utah, USA  (maksymalna wartość nagrody: 15 000 
USD) 

DATY i GODZINY ROZPOCZĘCIA i ZAKOŃCZENIA: 
2. Nazwiska osób dopuszczonych do Drugiego etapu konkursu 

(“Promocja”) zostaną ogłoszone 1 grudnia 2011 roku o godz. 10.00 
czasu uniwersalnego („GMT”). Głosowanie rozpocznie się 1 grudnia 
2011 roku o godz. 10.00 GMT, a zakończy 8 grudnia 2011 roku o godz. 
17.00 GMT („Okres promocji”). 

 
 

ETAPY NAJWAŻNIEJSZE DATY 

POCZĄTEK GŁOSOWANIA: 
WYBÓR 1 LAUREATA NAGRODY 
GŁÓWNEJ SPOŚRÓD 
ZWYCIĘZCÓW Z 19 KRAJÓW 

1 grudnia 2011 r., godz. 10.00 GMT 

KONIEC GŁOSOWANIA  8 grudnia 2011 r., godz. 17,00 GMT 

OSTATECZNY TERMIN 
OGŁOSZENIA NAZWISKA 
LAUREATA NAGRODY 
GŁÓWNEJ 

15 grudnia 2011 r., godz. 10.00 GMT 

 
 
 

3. KRYTERIA KWALIFIKACJI: Do zgłoszenia swojej Niewiarygodnej 
historii do Drugiego etapu zaproszeni zostaną wyłącznie zwycięzcy 
Pierwszego etapu, organizowanego na szczeblu krajowym.  

4. Tłumaczenie na język angielski wszystkich Niewiarygodnych historii 
(tekst i film) Zwycięzców Pierwszego Etapu, organizowanego na 
poziomie krajowym, zostanie zorganizowane przez Promotora na jego 
koszt; Promotor może konsultować się z uczestnikami, ale to jego 
zdanie w kwestii tłumaczenia będzie decydujące. 

5. Poza tłumaczeniem nie będzie innej możliwości modyfikacji 
jakichkolwiek wcześniej dostarczonych treści. 

6. Wszystkie zasady związane z niniejszymi Warunkami, Informacją o 
Warunkach wykorzystania nagrody i Polityką prywatności ASUS, w tym 
m. in. Prawa własności intelektualnej oraz Licencje i Ograniczenia 
odnoszą się do Drugiego etapu. 



7. WYBÓR LAUREATA: Drugi etap jest przeznaczony dla 
Zwycięzców Pierwszego etapu, organizowanego na poziomie 
krajowym, a możliwość zagłosowania na swojego faworyta będzie 
dostępna publicznie na stronie internetowej 
www.insearchoftheincredible.com. Głosowanie będzie trwać od godz. 
10.00 GMT 1 grudnia 2011 r. do godz. 17.00 GMT  8 grudnia 2011 r.  

8. Każdy może głosować na Niewiarygodną historię, jedną lub kilka, 
z dowolnego kraju. Na jedno zgłoszenie można zagłosować tylko 
raz, ale można oddać głos na wiele Niewiarygodnych historii. 
Wprowadzono systemy identyfikacji wszelkich dodatkowych głosów, 
które mogą zostać unieważnione.  

9. Laureatem Nagrody Głównej będzie Zwycięzca Krajowy, który otrzyma 
najwięcej punktów za swoją Niewiarygodną historię, przy czym punkty 
będą przyznawane w następujący sposób:  

a. za wynik publicznego głosowania – 20 punktów za 
Niewiarygodną historię, która otrzyma największą liczbę głosów 
w całym okresie publicznego głosowania; 19 punktów za 
Niewiarygodną historię, która otrzyma drugą liczbę głosów itd.; 

b. opinia Jasona Mraza, pełniącego funkcję niezależnego jurora, 
który przyzna 20 punktów najlepszej według niego 
Niewiarygodnej historii, 19 punktów tej, która zasłuży w jego 
opinii na drugie miejsce itd.  

10. Wszystkie głosy, werdykt i podliczenie punktów zostaną zweryfikowane 
przez PromoVeritas.   

11. Jeśli dwie lub więcej Niewiarygodnych historii otrzyma jednakową 
najwyższą liczbę punktów, wówczas Nagrodą Główną wyróżniona 
zostanie Niewiarygodna historia, która uzyskała największą liczbę 
głosów w publicznym głosowaniu. 

12. Laureat Nagrody Głównej odpowiada za zapewnienie możliwości 
przyjęcia nagrody określonej w niniejszych Warunkach. Oznacza to 
między innymi możliwość uzyskania urlopu i zrealizowania wszystkich 
uzasadnionych instrukcji Promotora. 

13. Jeśli laureat nie będzie mógł przyjąć Nagrody Głównej, Promotor 
zaoferuje Nagrodę główną dla Niewiarygodnej historii, która zajmie 
drugie miejsce itd., aż do przyznania Nagrody Głównej.  

14. POWIADOMIENIE LAUREATA: Laureat zostanie powiadomiony o 
przyznaniu mu Nagrody Głównej za pośrednictwem poczty kurierskiej, 
telefonu i/lub e-maila do 12 grudnia 2011 r., po czym będzie musiał 
podpisać i prawidłowo wypełnić następujące dokumenty i odesłać je e-
mailem lub faksem (a następnie przesłać ich oryginały pocztą zgodnie 
z otrzymanymi wcześniej instrukcjami) na podany mu adres w ciągu 
siedmiu dni od powiadomienia: 

a. Pisemne oświadczenie pod przysięgą o spełnianiu kryteriów 
kwalifikacji i Zgoda na wykorzystanie wizerunku; 

b. Informacje o podróżowaniu i Zwolnienie od odpowiedzialności; 
c. inne ewentualne zgody wymagane przez Promotora.    

15. Jeśli jakiekolwiek dokumenty przesłane jakąkolwiek metodą do 
Laureata Nagrody Głównej zostaną zwrócone z powodu braku 
możliwości ich dostarczenia, jeśli Laureat Nagrody Głównej nie odeśle 
wszystkich wyżej wymienionych prawidłowo wypełnionych 



dokumentów w wyznaczonym terminie, a także jeśli okaże się, że jest 
niezdolny do spełnienia kryteriów kwalifikacji lub nie spełnia Warunków 
i Warunków wykorzystania nagrody, wówczas Laureat Nagrody 
Głównej zostanie zdyskwalifikowany i zastąpiony według uznania 
Promotora przez autora Niewiarygodnej historii, która uzyskała drugą 
pozycję w konkursie.   

16. LISTA LAUREATÓW: Nazwisko Laureata Nagrody Głównej w 
Drugim etapie (z zastrzeżeniem możliwości weryfikacji) będzie 
umieszczone na stronie internetowej www.insearchoftheincredible.com  
od godz. 10.00 GMT 15 grudnia 2011 r. 

17. Nagroda Główna: szansa na zapewnienie sobie sfilmowania 
Niewiarygodnej historii laureata Nagrody Głównej i uczestniczenia 
w specjalnym pokazie podczas prestiżowego festiwalu filmowego 
w Utah, USA, o wartości do 15 000 USD, łącznie z przelotami, 
posiłkami, podróżą, zakwaterowaniem itd. Laureata Nagrody 
Głównej i jego gościa. Prosimy pamiętać, że warunkiem 
wykorzystania nagrody jest wyrażenie zgody na zarejestrowanie 
najważniejszych fragmentów podróży przez ekipę filmową Asus na 
filmie, który zostanie wykorzystany w przyszłych kampaniach 
reklamowych.  

18. Dodatkowe warunki związane z Nagrodą Główną: 
a. nagroda może być wykorzystana przez laureata i jego gościa – 

co najmniej jedna z tych osób musi mieć ukończony 21 rok 
życia, a obie muszą mieć ukończony 18 rok życia; 

b. termin i miejsce podróży w ramach Nagrody Głównej muszą 
zostać zaplanowane w porozumieniu z Promotorem i mogą być 
zmieniane w zależności od dostępności przy uwzględnieniu 
standardowych warunków linii lotniczej i hotelu; 

c. Laureat Nagrody Głównej musi mieć możliwość uczestniczenia 
w filmowaniu swojej Niewiarygodnej historii na początku 
stycznia 2012 roku oraz odbycia podróży do Utah w dniach od 
17 do 31 stycznia 2012 r.;  

d. Promotor zapewni ekipę filmową i pokryje uzasadnione koszty 
filmowania Niewiarygodnej historii Laureata Nagrody Głównej. 

e. Nagroda obejmuje: 

i.  loty tam i z powrotem do Salt Lake Cityw stanie Utah 
(włączając odebranie z lotniska i przewiezienie do/z 
hotelu) 

ii. 4 noclegi w The Hyatt Escala Lodge w Park City 

iii. dwie wejściówki na festiwal filmowy 

iv. codzienne dowożenie z hotelu na festiwal filmowy i z 
powrotem oraz specjalny pokaz filmu laureata 

v. wieczorny posiłek w Adolph’s Restaurant w Park City dla 
dwóch osób dorosłych 



vi. 1000 USD kieszonkowego (łącznie) 

vii. opłaty w amerykańskim systemie ESTA za dwie osoby 
dorosłe 

viii. ubezpieczenie podróżne (na warunkach standardowych) 

f. Nagroda Główna nie obejmuje krajowych dojazdów z/na lotnisko 
ani żadnych innych osobistych kosztów, ponoszonych przez 
laureata i jego gościa, które nie są ujęte w Nagrodzie Głównej.  

g. Wszyscy podróżni mają obowiązek uzyskania, własnym 
staraniem i na własny koszt, wszelkich niezbędnych 
paszportów, świadectw zdrowia i innej dokumentacji wymaganej 
do wjazdu do krajów przeznaczenia. 

h. Wszyscy podróżni muszą posiadać ważne zezwolenie ESTA 
wystawione przez Ambasadę USA. Laureat Nagrody Głównej 
ma obowiązek wypełnienia wszystkich wymogów USA 
określonych w ESTA. Promotor pokryje koszty, ale nie ponosi 
odpowiedzialności za uzyskanie formularza zgody na wjazd, ani 
za ewentualne odrzucenie wniosku o zgodę na wjazd przez 
Ambasadę USA.  

i. Nagroda Główna musi być wykorzystana zgodnie z podanymi 
warunkami, a w przypadku niewykorzystania jakiejkolwiek jej 
części nie zostanie wypłacona żadna rekompensata. 

j. Promotor nie odpowiada za przypadki zagubienia przez laureata 
bądź jego gościa biletów na samolot lub festiwal, ich kradzieży 
lub zawieruszenia (w takich przypadkach nie zostaną wydane 
nowe bilety); nie odpowiada także za nieskorzystanie przez 
laureata lub jego gościa z zarezerwowanego środka transportu z 
jakiegokolwiek powodu.  

k. Dokładna wartość podróży będzie zależeć od kraju 
zamieszkania laureata Nagrody Głównej lub kraju, w którym 
rozpocznie on swoją podróż.  

l. Laureat Nagrody Głównej wyraża zgodę na sfilmowanie swojej 
historii i podróży oraz publikację zrealizowanego filmu za 
pośrednictwem dowolnego medium wybranego przez 
Promotora, np. Internetu, Facebooka, YouTube, bez 
jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia. 

 
19. PROMOTOR:  ADRES firmy Asus („Promotora”):  ASUSTEK (UK) 
LTD / Hemel One, Boundary Way, Hemel Hempstead, HP2 7YU, Wielka 
Brytania w imieniu ASUS Technology Pte Limited/ 15A CHANGI 
BUSINESS PARK CENTRAL 1, #05-01 EIGHTRIUM, SINGAPORE 486035B 
 


