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REGULAMIN KONKURSU

RULES OF THE “MIDINVÁERNE WITH

„MIDINVÁERNE Z GWINTEM”

GWENT” CONTEST

§1

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

GENERAL PROVISIONS

Niniejszy dokument (dalej jako „Regulamin”)
opisuje warunki konkursu „Midinváerne z
Gwintem” (dalej jako „Konkurs”).
W ramach konkursu zapraszamy Ciebie
(„Uczestnika”) do wykonania sześciu zadań
konkursowych, które będą po kolei ogłaszane w
grudniu 2016 r. Nagrody rzeczowe otrzymają
Uczestnicy, którzy poprzez szybkie i prawidłowe
wykonywanie zadań zbiorą najwięcej punktów.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób, które w
chwili ogłoszenia Konkursu są zarejestrowanymi
członkami oficjalnego forum fanów gier CD
PROJEKT RED, dostępnego pod adresem:
http://forums.cdprojektred.com/
(dalej
jako
„Forum”).
Organizatorem konkursu jesteśmy my, spółka
CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, w
Polsce, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa,
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS:
0000006865,
NIP:
7342867148, REGON:
492707333, kapitał zakładowy: 96.120.000,00
PLN, w całości wpłacony (dalej jako „my”
lub „Organizator”).

1.

2.

3.

4.

This document (further: “Rules”) describes the
terms and conditions of the “Midinváerne with
Gwent” contest (further: “Contest”).
Within the Contest we invite you (further:
“Contestant”) to solve six contest tasks, which
will be successively announced throughout
December 2016. The prizes will go to three
Contestants with the highest score for quick and
correct answers.
The Contest is open for all persons who at the
announcement of the Contest are registered
members of the official CD PROJEKT RED
Games fan forum, available under the link:
http://forums.cdprojektred.com/ (further: “Forum”)
The Contest is organised by us, the company CD
PROJEKT S.A., with its registered office in
Warsaw, Poland, ul. Jagiellońska 74, 03-301
Warszawa, registered by the District Court for
Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Department
of the Polish Court Register, under Polish Court
Register number
KRS 0000006865, tax
identification number NIP 7342867148, statistical
number REGON 492707333; share capital of PLN
96,120,000.00, paid up in full (further: “we” or the
“Organiser”).

§2

§2

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

WHO CAN PARTICIPATE?

Możesz wziąć udział w Konkursie, jeśli:
a. w dniu rozpoczęcia udziału w Konkursie
masz co najmniej 18 lat i masz pełną
zdolność do czynności prawnych, tj.
możesz
samodzielnie
podejmować
wszelkie czynności prawne, w tym
zawierać umowy, lub
b. jesteś pomiędzy 13. a 18. rokiem życia w
dniu rozpoczęcia udziału w Konkursie i
Twój rodzic lub opiekun zapoznał się z

1.

You can participate in the Contest if:
a. you are at least 18 years on the day of
entering the Contest and you have full
legal capacity, i.e. you can independently
enter into legal transactions, including
binding contracts, in accordance with
your local law, or
b. you are between 13 and 18 years on the
day of entering the Contest and your
parent or guardian reviewed these Rules
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2.

1.

2.

3.

1.

2.

niniejszym Regulaminem i potwierdził
Twój udział w Konkursie, oraz
c. w chwili ogłoszenia Konkursu jesteś
zarejestrowanym członkiem Forum, a
Twoje konto nie jest zablokowane.
Nie możesz wziąć udziału w Konkursie, jeśli
jesteś pracownikiem lub współpracownikiem
Organizatora bądź jego współpracowników,
spółek zależnych, producentów, przedstawicieli
handlowych lub agencji reklamowych; lub jeśli
jesteś członkiem najbliższej rodziny takiego
pracownika lub współpracownika.

2.

and approved your participation in the
Contest, and
c. at the announcement of the Contest you
are a registered member of the Forum,
and your account is not blocked.
You cannot participate in the Contest if you are an
employee of the Organiser or of its affiliates,
subsidiaries, manufacturers, sales representatives
or advertising agencies; or a member of such
employee’s immediate family.

§3

§3

KIEDY ODBYWA SIĘ KONKURS?

WHEN THE CONTEST TAKES PLACE?

Konkurs rozpoczyna się 9 grudnia 2016 r. o
godzinie 16:00 CET i kończy 3 stycznia 2017 r., o
godzinie
23:59 CET
(„Okres
Trwania
Konkursu”). Wszelkie zgłoszenia wysłane po tym
terminie nie będą uwzględnione w Konkursie.
Pierwsze zadanie konkursowe zostanie ogłoszone
w dniu rozpoczęcia Konkursu. Kolejne zadania
konkursowe będą ogłaszane w poniedziałki, środy
i piątki w trakcie Okresu Trwania Konkursu.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 11
stycznia 2017 r.

1.

2.

3.

The Contest begins on 9 December, 2016, at
16:00 CET and ends on 3 January, 2017 at
23:59 CET. (“Contest Period”). Any submissions
sent afterwards will not be included in the Contest.
First task will be announced on the first day of the
Contest. Subsequent tasks will be announced on
Mondays, Wednesdays and Fridays during the
Contest Period.
Results will be announced on 11 January, 2017.

§4

§4

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

HOW TO PARTICIPATE?

Aby wziąć udział w Konkursie, obserwuj sekcję
Aktualności na Forum i rozwiązuj pojawiające się
na niej zadania jak najszybciej po ich ogłoszeniu.
Poszczególne rozwiązania przysyłaj przez e-mail
na adres: midinvaernePL@kaermorhen.com.
Poza rozwiązaniem zadania, Twoja wiadomość
musi zawierać Twój identyfikator użytkownika
Forum, a także następujące oświadczenie:

1.

2.

„Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem
konkursu „Midinváerne z Gwintem”, dostępnym
pod adresem: https://www.playgwent.com/pl/rules
, akceptuję jego postanowienia i zgłaszam swój
udział w konkursie.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez CD PROJEKT
S.A. (z siedzibą w Warszawie, w Polsce, ul.
Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa) dla celów
przeprowadzenia wyżej wymienionego konkursu

In order to participate, look for announcements in
the News section of the Forum and solve
appearing tasks as quickly as possible.
Send each solution by e-mail to the following
address:
midinvaerneEN@kaermorhen.com
Besides the solution, your message has to include
your Forum user ID, as well as the following
statement:
“I hereby declare, that I have read the rules of the
“Midinváerne with Gwent” contest, available under
the
following
address:
https://www.playgwent.com/en/rules , I accept
these rules and enter the contest.
I hereby authorize CD PROJEKT S.A. (with its
registered office in Warsaw, Poland, ul.
Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa) to process
my personal data for the purpose of carrying out
the aforementioned contest, and in accordance
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i zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr
133, poz. 883 z późn. zm.). Jestem świadom
przysługującego
mi
prawa
do
dostępu
i poprawiania moich danych.
Jeżeli jestem osobą pomiędzy 13. a 18. rokiem
życia, moje powyższe oświadczenia zostały
potwierdzone przez mojego rodzica lub opiekuna
prawnego.”
3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.
5.

Wiadomość nie zawierająca któregokolwiek
z wyżej wymienionych elementów nie będzie
brana pod uwagę jako prawidłowe zgłoszenie.
Każdy Uczestnik może przysłać tylko jedno (1)
rozwiązanie każdego zadania. W razie wysłania
kilku rozwiązań przez jednego Uczestnika,
wiążące będzie ostatnie rozwiązanie.
Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia
zgłoszenia Uczestnika, jeżeli:
a. w chwili rozpoczęcia Konkursu dany
Uczestnik nie był zarejestrowanym
członkiem Forum;
b. w chwili rozstrzygnięcia Konkursu konto
danego Uczestnika na Forum było
zablokowane.

with the Polish Personal Data Protection Act of
August 29, 1997 (Journal of Laws 1997 no. 133,
item 883, as amended). I am aware of my right to
access and correct my data.
In case I am a person between 13 and 18 years,
my statements herein were confirmed by my
parent or guardian.”
3.
4.

5.

A message lacking any of the aforementioned
items will not be deemed a correct submission.
Each Contestant may send only one (1) solution
for each task. In case of submitting multiple
solutions, the latest solution will be binding.
The Organiser reserves the right to reject a
Contestant’s submission, if:
a. at the start of the Contest the Contestant
was not a registered member of the
Forum;
b. at the moment of resolving the Contest,
the Forum account of the Contestant was
blocked.

§5

§5

JAK ZOSTANĄ WYŁONIENI ZWYCIĘZCY?

HOW WILL THE WINNERS BE CHOSEN?

Za rozwiązanie każdego zadania można otrzymać
po 1 punkcie. Punkty za dane zadanie otrzyma
trzech Uczestników, którzy najszybciej prześlą
prawidłowe rozwiązanie.
Jeżeli dane zadanie będzie wymagało udzielenia
wielu odpowiedzi, punktowane będą tylko
rozwiązania zawierające 100% prawidłowych
odpowiedzi. Jeżeli mniej niż trzech Uczestników
prześle w pełni prawidłowe rozwiązania, brane
będą pod uwagę rozwiązania z największą liczbą
prawidłowych odpowiedzi.
Dla oceny pierwszeństwa rozwiązań decydujące
będą data i czas wpływu rozwiązania na serwer
Organizatora.
Zwycięzcami Konkursu zostaną trzej (3)
Uczestnicy z najwyższą liczbą punktów.
W przypadku remisu o wyniku zadecyduje
kolejność przesłanych prawidłowych rozwiązań –
przy każdym zadaniu pierwsze przesłane
rozwiązanie liczy się za 3 punkty, drugie za 2,
trzecie za 1 punkt. Punkty te nie liczą się do

1.

2.

3.

4.
5.

A Contestant may receive 1 point for solving each
task. Three Contestants, who will be the first to
submit complete and correct solution of a task, will
receive points.
If a given task requires multiple answers, only
solutions with 100% correct answers will be
scored. If less than 3 Contestants submit correct
solution, solutions with the highest number of
correct answers will be taken into account.
In assessing priority, the time and date of
submissions’ arrival on the Organiser’s server will
be the deciding.
Three (3) Contestants with the highest number of
points will receive awards.
In case of a draw, the time of submissions’ arrival
will settle the draw – in each task the first
submission will get 3 points, the second one will
get 2 points, and the third one will get 1 point.
These points are counted solely for the purpose of
breaking the tie and do not count to overall score
of the Contestant.

3
NIP: PL 734-28-67-148

NIP: PL 734-28-67-148

Kapitał zakładowy: 96.120.000 zł (wpłacony w całości)

Share capital: PLN 96.120.000 (paid-up)

KRS: 0000006865, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy KRS

KRS number 0000006865, District Court for Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register

CD PROJEKT S.A.
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa | tel. +48 22 519 69 00 | Fax +48 22 519 69 01
thewitcher.com | cyberpunk.net | cdprojektred.com

ogólnego wyniku Uczestnika, a jedynie służą
rozstrzygnięciu remisu.

1.

2.

3.

4.
5.

§6

§6

JAKIE SĄ NAGRODY?

WHAT ARE THE PRIZES?

Zwycięzcy otrzymają następujące nagrody
rzeczowe:
a. Pierwsza Nagroda – dwie figurki
winylowe FUNKO POP, Przewodnik
Wiedźmin 3: Dziki Gon – edycja Game of
the Year oraz torba gadżetów;
b. Druga Nagroda – 1 figurka winylowa
FUNKO POP, Przewodnik Wiedźmin 3:
Dziki Gon – edycja Game of the Year
oraz torba gadżetów;
c. Trzecia
Nagroda
–
Przewodnik
Wiedźmin 3: Dziki Gon – edycja Game of
the Year oraz torba gadżetów.
Nagrody zostaną wysłane pocztą, na adres
podany przez zwycięzców. Organizator pokryje
koszt wysyłki nagród.
Nagrody zostaną powiększone o nagrody
pieniężne w wysokości równej należnemu
podatkowi od nagrody. Organizator pobierze i
wpłaci wzmiankowaną nagrodę jako kwotę
podatku należnego, zgodnie z przepisami prawa
polskiego.
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania
nagród specjalnych wedle swojego uznania.
Wszyscy zwycięzcy zostaną poinformowani
o wyniku poprzez e-mail. Każdy ze zwycięzców
będzie miał siedem (7) dni od otrzymania
wiadomości na podjęcie decyzji odnośnie do
przyjęcia nagrody i wskazanie adresu wysyłki.
Jeżeli Uczestnik nie wyśle wiadomości we
wskazanym czasie bądź odmówi przyjęcia
nagrody, zachowujemy prawo do przyznania
nagrody
innemu
Uczestnikowi bądź do
nieprzyznania tej nagrody.

1.

2.

3.

4.
5.

The Winners will receive the following prizes:
a. First Prize – two FUNKO POP vinyl
figurines, The Witcher 3: Wild Hunt
GOTY Game Guide and a bag of
goodies;
b. Second Prize – one FUNKO POP vinyl
figurine, The Witcher 3: Wild Hunt GOTY
Game Guide and a bag of goodies;
c. Third Prize – The Witcher 3: Wild Hunt
GOTY Game Guide and a bag of
goodies.
The prizes will be sent by mail, to the addresses
provided by the winners. The Organiser will cover
the prize shipment cost.
The prizes will be supplemented with cash prizes
equal to the tax due on the prize. The Organiser
will deduce the cash prize and will pay the tax due
under Polish law.
The Organiser reserves the right to award other
special prizes at its sole discretion.
All the winners will be informed about the Contest
results by e-mail. Upon receiving such
information, each winner will have seven (7) days
to declare, whether he or she accepts the prize
and to provide a postal address to which a prize
will be sent. If a Contestant fails to reply to the
message within that deadline or refuses to accept
the prize, we retain the right to award such prize
to another Contestant or to refrain from awarding
this particular prize.

§7

§7

OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

CONTESTANT’S OBLIGATIONS AND DECLARATIONS

1.

2.

Przez wysłanie zgłoszenia, potwierdzasz (jako
Uczestnik) że spełniasz wymagania określone w
Regulaminie.
Przez wysłanie zgłoszenia wyrażasz zgodę, że w
razie zdobycia przez Ciebie nagrody w Konkursie
Organizator może użyć Twojego identyfikatora na

1.

2.

By sending the submission, you (as a Contestant)
confirm that you fulfil the requirements set out in
the Rules.
By sending the submission, you agree that if you
win the Contest, the Organiser may use your
Forum user ID in announcements of the Contest
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Forum przy ogłaszaniu wyników Konkursu lub w
jakichkolwiek innych materiałach promocyjnych
dotyczących Konkursu.

1.

2.

results or in any other promotional materials
applicable to the Contest.

§8

§8

DANE OSOBOWE

PERSONAL DATA

Dane osobowe Uczestników będą gromadzone
i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w
celu przeprowadzenia Konkursu i zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883,
z późn. zm.). Podanie danych osobowych przez
Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do
wzięcia udziału w Konkursie.
Organizator chroni dane osobowe Uczestników w
zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych,
w
szczególności
Organizator
zapewnia
Uczestnikom możliwość wykonywania prawa do
dostępu i poprawiania ich danych, jak również
żądania ich usunięcia.

1.

2.

Contestant’s personal data will be gathered and
processed by the Organiser solely for the purpose
of carrying out the Contest, and in accordance
with the Polish Personal Data Protection Act of
August 29, 1997 (Journal of Laws 1997 no. 133,
item 883, as amended). Submission of personal
data by the Contestant is voluntary, however
necessary for participation in the Contest.
The Organiser protects the Contestants’ personal
data in accordance with the Personal Data
Protection Act, in particular the Organiser enables
the Contestants to exercise their right to access,
correct as well as to request deletion of their data.

§9

§9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

INDEMNITY

Organizator
nie
pokrywa
jakichkolwiek
kosztów
poniesionych przez Uczestnika w związku z Konkursem,
w tym w związku z wzięciem udziału w Konkursie,
przesłaniem rozwiązań bądź otrzymaniem nagrody, o
której mowa w § 6.

The Organiser will not cover any costs incurred by the
Contestant in connection with the Contest, including
entering the Contest, submitting solutions and receiving the
prize subject to section 6.

§ 10

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

FINAL PROVISIONS

1.
2.

Regulamin interpretuje się i stosuje zgodnie
z przepisami prawa polskiego.
Regulamin wchodzi w życie w dniu 9 grudnia
2016 r.

1.
2.

The Rules will be governed and construed in
accordance with the Polish law.
The Rules come into force on 9 December, 2016.
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