
 

 

REGULAMIN KONKURSU SOUTH PARK „I AM THE FART” 
 

WSZELKIE UCZESTNICTWO NIEDOZWOLONE PRAWEM LUB NIEZGODNE Z 
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ZOSTANIE UZNANE ZA NIEWAŻNE. W CHWILI 

UCZESTNICTWA W KONKURSIE UCZESTNICY POWINNI MIEĆ UKOŃCZONE 18 LAT. 
 
Facebook w żadnym wypadku nie jest sponsorem, patronem, administratorem ani nie jest w żaden inny 
sposób powiązany z niniejszym Konkursem. Biorąc udział w Konkursie, informacje o sobie przekazujesz 
firmie Ubisoft Entertainment, nie Facebookowi. Informacje, które przekazujesz będą wykorzystywane 
wyłącznie zgodnie z zasadami polityki prywatności stosowanymi przez Ubisoft, które dostępne są na 
stronie: https://legal.ubi.com/privacypolicy. 
 

1) OSOBY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W KONKURSIE:  
 
W Konkursie „I am the fart” („Konkurs”) może wziąć udział każda osoba fizyczna będąca rezydentem 
Francji, Wielkiej Brytanii, Australii, Finlandii, Szwecji, Norwegii, Danii, Niemczech, Włoszech, Polsce, 
Hiszpanii i Holandii, która w chwili Uczestnictwa ma ukończony 18. (osiemnasty) rok życia. Pracownicy, 
personel oraz kierownictwo Organizatora ani też żadna z powiązanych spółek, filii, posiadaczy licencji, 
franczyzy, dystrybutorów, odsprzedawców, firm handlowych, agencji reklamowych i promocyjnych, ani 
żadna ze spółek powiązanych z Konkursem (zwani wspólnie „Podmioty Konkursu”), a także członkowie 
ich najbliższych rodzin (a więc rodzice, małżonkowie, rodzeństwo, dzieci, dziadkowie, teściowie, 
zięciowie, synowe, rodzeństwo przyrodnie oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we 
wspólnym gospodarstwie domowym będące członkami rodziny lub nie) nie mogą wziąć udziału w 
Konkursie. Każdy przypadek dopuszczenia do udziału w Konkursie podlega ustawom i przepisom 
prawnym krajowym, regionalnym, federalnym, państwowym, prowincjonalnym i lokalnym. Każde 
zgłoszone Uczestnictwo stanowi własność Organizatora. Uczestnictwo w Konkursie poza terytorium 
Francji, Wielkiej Brytanii, Australii, Finlandii, Szwecji, Norwegii, Danii, Niemczech, Włoszech, Polsce, 
Hiszpanii i Holandii jest zabronione.  
 
Biorąc udział w Konkursie, każdy uczestnik (zwany wspólnie „Ty”) akceptuje i zobowiązuje się 
bezwarunkowo do dostosowania się i przestrzegania Oficjalnych Zasad zawartych w niniejszym 
dokumencie oraz decyzji firmy Ubisoft Entertainment, które będą pod każdym względem ostateczne i 
wykonalne. Ubisoft Entertainment („Organizator”) – 28 rue Armand Carrel, 93108 Montreuil sous Bois – 
France (Francja). 
 

2) OKRES OBOWIĄZYWANIA UCZESTNICTWA:  
 
Konkurs rozpocznie się dnia 2 października 2017 roku o godzinie 18.00 GMT, a zakończy się dnia 16 
października 2017 roku o godzinie 23.59 GMT. 
 

3) JAK WZIĄĆ UDZIAŁ: 
 
Aby wziąć udział w Konkursie, należy postępować według poniższych instrukcji. 
 

1) ZALOGOWAĆ SIĘ NA STRONIE 
 
Każde uczestnictwo w grze konkursowej zostanie zarejestrowane i zapisane na stronie: 
iamthefart.ubisoft.com.  
 

2) ZALOGOWAĆ SIĘ LUB ZAŁOŻYĆ KONTO UPLAY   
 

Aby móc wziąć udział w konkursie, gracz musi obowiązkowo zalogować się poprzez konto Uplay. Jeśli 
użytkownik nie posiadał wcześniej takiego konta, musi je obowiązkowo utworzyć. Wszystkie dane 
wprowadzone podczas zakładania konta Uplay (nazwisko / imię / e-mail) będą przechowywane przez 
firmę Ubisoft. 
 

https://legal.ubi.com/privacypolicy


 

 

3) PRZESŁAĆ PLIK VIDEO (UPLOAD)  
 
Po zalogowaniu gracz może przesłać plik video o długości do 10 (dziesięciu) sekund, o pojemności 
maksymalnie 10 (dziesięciu) mega w jednym z wielu formatów (HEVC-H.265, H.264, MPEG-4, Théora, 
VP9, VP8, VP6, WMV, WebM, FLV, OGG, 3GP, MP4). Sekwencje video powinny wyraźnie przedstawiać 
użytkownika w trakcie wypuszczania gazów. 
Po zakończeniu przesyłania każdy z filmików video zostanie przyporządkowany kategorii odpowiadającej 
jednej z 4 gameplay gry South Park: The Fractured But Whole. 
 
Przesłane pliki video będą dostępne od razu pod ich adresem URL. Na kanale Strony pojawią się jednak 
dopiero po poddaniu ich moderacji. 
 
Pliki video zawierające elementy sprzeczne z obowiązującym prawem, a w szczególności te o 
charakterze rasistowskim, obraźliwym lub zniesławiającym, sprzeczne z dobrym obyczajem lub przyjętym 
porządkiem publicznym zostaną uznane za nieważne. Pliki video o zbyt niskiej jakości obrazu lub bez 
dźwięku również będą uznane za nieważne. Uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem. 
 
Po zarejestrowaniu Uczestnik otrzyma wiadomość z potwierdzeniem rejestracji pocztą elektroniczną na 
podany adres e-mail.   
 
Każdy z Uczestników może przesłać dowolną liczbę plików video.   
 

4) SYSTEM GŁOSOWANIA I WSKAZANIE ZWYCIĘZCY: 
 
Internauci zalogowani na Stronie internetowej zostaną zaproszeni do głosowania na jeden lub więcej 
filmów video, które najbardziej im się spodobały. Aby zagłosować, użytkownicy muszą zalogować się 
przez „Facebook Connect” lub „Uplay Connect”. Głosowanie odbywa się następnie wewnątrz strony. 
Użytkownicy mogą oceniać dowolną liczbę filmów video, jednak jeden film mogą ocenić tylko jeden raz w 
czasie trwania konkursu. Głosowanie odbywa się przez przyznanie ocen od 1 (jeden) do 10 (dziesięć) 
punktów.  
 
Dnia 2 października 10 (dziesięciu) uczestników (ze wszystkich krajów), którzy pod koniec konkursu 
zdobędą największą liczbę punktów, zostanie ogłoszonych jego finalistami. Tę część konkursu 
rozstrzygnie Komisja konkursowa. Wybrany przez komisję konkursową finalista otrzyma tytuł oficjalnego 
pruka gry South Park: The Fractured But Whole.  
 
W przypadku gdy: 
i) początkowy zwycięzca zgłosił roszczenia lub odmówił przyjęcia nagrody lub  
ii) została ona początkowo przyznana zwycięzcy, który został następnie zdyskwalifikowany lub 
wykluczony zgodnie z zawartymi w niniejszym dokumencie oficjalnymi zasadami lub 
iii) z powodu działania siły wyższej, organizator zastrzega sobie prawo do wskazania jako zwycięzcy 
osoby, która zajęła drugie miejsce. 
 

5) POWIADOMIENIE ZWYCIĘZCY: 
 
Zwycięzca zostanie poinformowany w ciągu 4 (czterech) dni roboczych e-mailem wysłanym na skrzynkę 
pocztową zarejestrowaną na koncie Ubisoft, za pośrednictwem którego zgłosił swój udział w konkursie. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy konto Ubisoft Zwycięzcy nie zostało 
skonfigurowane tak, by otrzymywać wiadomości e-mail lub jeśli powiadomienie Zwycięzcy zostało 
zagubione, przechwycone lub z jakichkolwiek przyczyn do niego nie dotarło. Zwycięzca potwierdzi 
przyjęcie Nagrody najpóźniej następnego dnia po powiadomieniu przez Organizatora. Brak odpowiedzi 
ze strony Zwycięzcy zostanie uznany za jego wyraźną odmowę. W takim przypadku Nagroda zostanie 
przyznana Zwycięzcy zastępczemu. 
 
W przypadku niewypełnienia lub nieuzupełnienia oświadczenia lub nieodesłania w wyznaczonym terminie 
wszelkich dokumentów wymienionych w paragrafie 9 lub jeśli powiadomienie o Nagrodzie lub Nagroda 



 

 

zostały zwrócone nadawcy z powodu nieodebrania lub niemożliwości dostarczenia ich do Zwycięzcy, 
uznaje się, iż Zwycięzca odmówił przyjęcia Nagrody, to jest w przypadku: I) nieotrzymania lub otrzymania 
niekompletnych oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez Organizatora zgodnie z paragrafem 9 
niniejszego Regulaminu 
ii) nieodebrania przez Zwycięzcę powiadomienia o Nagrodzie lub samej Narody. W takim przypadku, jeśli 
pozwala na to czas, zostanie wyznaczony Zwycięzca zastępczy. 
 

6) NAGRODA: 
 
W niniejszym Konkursie zostaje przyznana jedna Nagroda („Nagroda”).  
 
Tytułem nagrody wybrany przez komisję Zwycięzca będzie miał możliwość odwiedzenia studia Ubisoft 
mającego siedzibę w San Francisco w stanie Kalifornia (USA), by wziąć udział w nagraniu dźwięku 
pojedynczego, niepowtarzalnego pruknięcia, który zostanie następnie wykorzystany w grze. Zwycięzcy 
zostanie przyznany tytuł „Pet Officiel de South Park™: The Fractured But Whole™” i tym tytułem zostanie 
on oznaczony w czołówce gry. 
 
Podróż do San Francisco odbędzie się najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od wskazania Zwycięzcy. 
 
Koszty zakwaterowania, transportu i wyżywienia pokrywa Organizator. 
 
Plan podróży wygląda następująco (może ulec zmianie po wskazaniu Zwycięzcy): 
 
Dzień 1:  

– Przejazd z miejsca zamieszkania Zwycięzcy na najbliższe lotnisko międzynarodowe. 
– Lot z położonego najbliżej miejsca zamieszkania Zwycięzcy lotniska międzynarodowego do San 

Francisco. 
– Odbiór z lotniska w San Francisco (SFO) przez szofera i transport do hotelu, w którym zostanie 

zakwaterowany Zwycięzca. 
– Odbiór gościa w hotelu przez członka Ubisoft San Francisco Studio. 
–  Czas wolny + kolacja w San Francisco. 

 
Noc 1: 

– Noc w hotelu, w którym zostanie zakwaterowany Zwycięzca w San Francisco. 
 
Dzień 2: 

– Około godz. 10.00 przejazd Zwycięzcy z hotelu do Ubisoft San Francisco Studios. 
– Odbiór gościa w Ubisoft San Francisco Studios przez jednego z członków ekipy. 
– Od godz. 10.00 do 12.30 – wizyta w studio oraz spotkanie z Sound Designerem gry. 
– Obiad z jednym z członków ekipy studyjnej. 
– Nagrywanie dźwięku wypuszczania gazów oraz praca nad włączeniem dźwięku do gry w 

Ubisoft San Francisco Studios wraz z Sound Designerem odpowiedzialnym za grę. 
– Czas wolny + kolacja w San Francisco. 

 
Noc 2: 

– Noc w hotelu, w którym zostanie zakwaterowany Zwycięzca w San Francisco. 
 
Dzień 3: 

– Około godz. 10.00 przejazd Zwycięzcy z hotelu do Ubisoft San Francisco Studios. 
– Odbiór gościa w Ubisoft San Francisco Studios przez jednego z członków ekipy. 
– Od godz. 10.00 do 12.30 sesja gry oraz praca nad włączeniem dźwięku do gry wraz z Sound 

Designerem. 
– Obiad z jednym z członków ekipy studyjnej. 
– Lot powrotny z San Francisco do położonego najbliżej miejsca zamieszkania Zwycięzcy lotniska 

międzynarodowego. 
– Przejazd z lotniska międzynarodowego do miejsca zamieszkania Zwycięzcy. 



 

 

 
Przybliżone koszty na 1 (jedną) osobę:  
– Samolot / Pociąg w obydwie strony: 4000 € (cztery tysiące euro) 
– Przejazdy (na lotnisko, do studia): 1000 € (tysiąc euro) 
– Hotel (dwie noce): 1000 € (tysiąc euro) 
– Posiłki: 300 € (trzysta euro) 
 
Szczegóły podróży:  
 
Jeden (1) przelot w obydwie strony samolotem, klasą ekonomiczną, dla Zwycięzcy i wybranej przez niego 
osoby towarzyszącej, wylot z dużego portu lotniczego blisko miejsca zamieszkania Zwycięzcy i/lub 
wybranej przez niego osoby towarzyszącej (Organizator określi miejsce zamieszkania, uwzględniając je 
według własnego uznania) do portu lotniczego w San Francisco. Godziny wyjazdu i powrotu zostaną 
wybrane przez Organizatora według jego własnego uznania. 
Posiłki zostaną zapewnione w lokalach gastronomicznych o średnim standardzie. 
Przeloty, hotele oraz lokale gastronomiczne wchodzące w skład Nagrody zostaną wybrane według 
własnego uznania Organizatora. 
 
Podróż Zwycięzcy i wybranej przez niego osoby towarzyszącej może odbywać się pociągiem, autobusem 
lub samochodem zgodnie z wyborem Organizatora, jeśli Zwycięzca i/lub wybrana przez niego osoba 
towarzysząca mieszka w promieniu 300 (trzystu) kilometrów od docelowego portu lotniczego. W Nagrodę 
nie jest wliczona kwota na wydatki z kieszonkowego, dodatkowe wydatki, inne wydatki na wyżywienie 
niepokrywane podczas pobytu, koszty przejazdu z miejsca zamieszkania Zwycięzcy i/lub wybranej przez 
niego osoby towarzyszącej na lotnisko, koszty przejazdu z lotniska do miejsca zamieszkania Zwycięzcy 
i/lub wybranej przez niego osoby towarzyszącej, koszty te ponosi wyłącznie Zwycięzca i/lub wybrana 
przez niego osoba towarzysząca. 
 
Podróż odbędzie się w terminie wybranym przez Organizatora, inaczej uznaje się, iż Zwycięzca odmówił 
przyjęcia Nagrody w całości i, jeśli będzie to możliwe, może ona zostać przyznana Zwycięzcy 
zastępczemu. Podróż może podlegać warunkom, ograniczeniom i obostrzeniom. Oszacowanie wartości 
Nagrody może wahać się w zależności od daty i miejsca wyjazdu, [kosztów] transportu lądowego i/lub 
różnicy cen biletów lotniczych. Należy dokonać wymiany wszystkich składników Nagrody w tym samym 
czasie, niedozwolone jest wprowadzanie zmian po ich zatwierdzeniu. 
 
Zwycięzca i wybrana przez niego osoba towarzysząca powinni posiadać ważne dowody tożsamości i 
zobowiązać się do podpisywania na polecenie Organizatora wszelkich wymaganych prawem 
dokumentów. Zwycięzca jest w pełni odpowiedzialny za niepełnoletnią osobę towarzyszącą. Organizator i 
Spółki powiązane oraz usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za odwołanie, opóźnienie, 
uprowadzenie lub zmiany ani żadne inne działanie lub niedopatrzenie związane z Nagrodą. Wszelkie 
wydatki, w tym ubezpieczenie, posiłki, niewymieniony transport lądowy, podatki, nagrody (lub prowizje), 
ubezpieczenie podróży, opłata za bagaż, opłata parkingowa, usługi pralnicze, artykuły spożywcze, napoje 
alkoholowe, koszty dodatkowe (w tym minibarek), rachunek telefoniczny, produkty uboczne, pamiątki, 
paliwo i inne niewymienione w niniejszych oficjalnych zasadach konkursu koszty ponosi wyłącznie 
Zwycięzca i jego osoba towarzysząca. Zwycięzca winien przestrzegać wszystkich przepisów 
poszczególnych linii lotniczych dotyczących odprawy lotniskowej oraz zameldowania w hotelu, w tym (ale 
nie tylko) przedstawienia ważnej karty kredytowej. Niewykorzystane składniki Nagrody nie mają wartości 
pieniężnej. Żadne bilety lotnicze wydane jako Nagroda nie kwalifikują się do programów lojalnościowych, 
międzylądowań, umieszczenia w klasie wyższej i nie mogą być wykorzystywane w połączeniu z ofertą 
promocyjną. Po dokonaniu rezerwacji niemożliwe jest dokonanie żadnej zmiany z wyjątkiem własnego 
uznania Organizatora. Do wydanych Zwycięzcy i jego osobie towarzyszącej biletów zgubionych lub 
skradzionych, potwierdzenia rezerwacji podróży lub certyfikatów lub tym podobnych dokumentów nie 
będą wydawane duplikaty. Za odwołane lub opóźnione loty (lub pociągi) nie przysługuje odszkodowanie 
ani zwrot kosztów. Podróż odbywa się na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie 
oraz ogólnych warunkach dostawców usług czuwających nad realizacją Nagrody wyszczególnionych w 
przekazanej przez nich umowie o świadczenie usługi turystycznej. W przypadku niedozwolonego lub 
niewłaściwego zachowania Zwycięzcy i/lub jego osoby towarzyszącej Organizator zastrzega sobie prawo 



 

 

do zawieszenia lub zakończenia przebiegu realizacji Nagrody.  
 
Osobą wyłącznie odpowiedzialną za uiszczenie podatku od Nagrody jest Zwycięzca, chyba że 
postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej. Nagrody nie można zbyć ani odpłatnie odstąpić. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wydania innej nagrody, jeśli okaże się to konieczne z przyczyn od 
niego niezależnych. W takim przypadku Nagroda będzie zawierać koszty przesyłki i transportu do miejsca 
zamieszkania Zwycięzcy. Szansa na wygranie Nagrody zależy od całkowitej liczby ważnych Uczestnictw. 
Zwycięzca nie może odstąpić Nagrody osobie trzeciej. Organizator nie zastąpi Nagrody zgubionej lub 
skradzionej.  
 
Oferowane Nagrody nie mogą w żaden sposób być kwestionowane przez Zwycięzcę, w tym Zwycięzcy i 
Nagrody dostarczane są „takie jakie są”. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Spółki powiązane nie są 
w żaden sposób odpowiedzialne za związane z Nagrodą zabezpieczenia ani wyraźne lub dorozumiane 
zgłoszenie faktyczne lub prawne, ani nie są za nie w żaden sposób odpowiedzialne. 
 
Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawnych, biorąc udział w Konkursie Zwycięzca przyjmuje do 
wiadomości, że Spółki powiązane nie wykupiły ani nie udzielą żadnego ubezpieczenia związanego z 
Nagrodą, a każdy Zwycięzca zobowiązany jest do posiadania i wykupienia we własnym zakresie 
ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia podróży, samochodu, ubezpieczenia wypadkowego, 
ubezpieczenia mienia oraz innych ubezpieczeń związanych z Nagrodą. 
 

7) REPREZENTACJA, ZABEZPIECZENIA I WYNAGRODZENIE SZKÓD PRZEZ UCZESTNIKA 
 
Uczestnik oświadcza i zapewnia Organizatora, iż jego Uczestnictwo w konkursie (i) jest utworem 
oryginalnym i w całości stworzonym przez niego samego, (ii) nie jest fragmentem pochodzącym z innego 
źródła ani opublikowanym na innym nośniku lub w innym formacie, (iii) nie jest sprzeczne ani nie narusza 
praw do znaku towarowego, praw autorskich, prawa do poszanowania życia prywatnego, dóbr 
osobistych, ani żadnego innego rodzaju prawa innych osób ani podmiotów. 
 
UCZESTNIK ZGADZA SIĘ NA WYNAGRODZENIE SZKODY, OCHRONĘ I WYNAGRODZENIE 
SZKODY PONIESIONEJ PRZEZ ORGANIZATORA I SPÓŁKI POWIĄZANE, TWITTERA I WSZYSTKIE 
INNE PODMIOTY ZWIĄZANE Z ROZWIJANIEM I REALIZACJĄ KONKURSU POWSTAŁE W 
NASTĘPSTWIE SKARG, SZKÓD I ODPOWIEDZIALNOŚCI PONIESIONYCH PRZEZ ORGANIZATORA 
I SPÓŁKI POWIĄZANE ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM UCZESTNIKA W KONKURSIE, A WYNIKAJĄCE W 
SZCZEGÓLNOŚCI, ALE NIE TYLKO, Z (A) NARUSZENIA ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKA 
OŚWIADCZEŃ, (B) DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU NAPRAWIENIE WSZELKIEGO RODZAJU SZKÓD, 
STRAT I USZKODZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UDZIAŁU UCZESTNIKA W KONKURSIE ORAZ (C) 
WSZELKICH DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRAWA DO POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO, 
DÓBR OSOBISTYCH, ZNIESŁAWIENIA, NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH I/LUB ZNAKÓW 
TOWAROWYCH Z TYTUŁU PRAWA DO ZNAKU TOWAROWEGO POWIĄZANEGO Z UCZESTNIKIEM 
LUB WYKORZYSTANEGO PODCZAS UCZESTNICTWA W KONKURSIE. 
 

8) OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: 
 
Organizator, spółki powiązane, Facebook ani żadna z osób związanych z rozwijaniem i realizacją 
konkursu nie ponosi odpowiedzialności za problemy z pobieraniem lub ładowaniem informacji 
związanych z konkursem pochodzących lub przeznaczonych dla aplikacji Twitter ani za inne problemy 
techniczne sprzętu, usług online, serwerów i dostawców internetu, awarie sprzętu i oprogramowania 
komputerowego, linii telefonicznych, awarie poczty elektronicznej ze względu na problemy techniczne, 
ruch w sieci, przestoje związane ze wzmożonym ruchem w sieci lub na stronie internetowej ani żadne 
problemy techniczne związane z Uczestnictwem na stronie internetowej, w tym problemy z 
telekomunikacją, awarią, utratą, opóźnieniem, niekompletnością, zakłóceniem lub błędnym 
przekierowaniem, które mogą ograniczać możliwość wzięcia przez uczestnika udziału w Konkursie. 
Organizator nie odpowiada za niewłaściwe działanie aplikacji Facebook i/lub jej API (utrata danych, 
zamknięcie konta, odzyskiwanie tweetów itd.). 
 



 

 

Z WYŁĄCZENIEM PRZYPADKÓW ZABRONIONYCH PRAWEM UCZESTNIK REZYGNUJE 
NINIEJSZYM WOBEC ORGANIZATORA, SPÓŁEK POWIĄZANYCH, TWITTERA, WSZELKICH INNYCH 
PODMIOTÓW TRZECICH ZWIĄZANYCH Z ROZWIJANIEM I REALIZACJĄ NINIEJSZEGO KONKURSU 
Z DOCHODZENIA WSZELKICH ROSZCZEŃ, WSZELKICH ODSZKODOWAŃ ORAZ WSZELKIEJ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI MOGĄCEJ WYNIKAĆ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB 
W CZĘŚCI Z UDZIAŁU UCZESTNIKA W KONKURSIE, A W SZCZEGÓLNOŚCI, ALE NIE TYLKO, Z 
ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z: (I) WSZELKIEGO RODZAJU AWARII TECHNICZNYCH, W 
SZCZEGÓLNOŚCI ALE NIE TYLKO, PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z POBIERANIEM WSZELKICH 
INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z KONKURSEM ZE STRONY LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ, 
WSZELKIE NIEWŁAŚCIWE DZIAŁANIE KOMPUTERA, OKABLOWANIA, SIECI, URZĄDZEŃ I 
OPROGRAMOWANIA ORAZ NIEUDANYCH, OPÓŹNIONYCH, NIEPEŁNYCH LUB NIEWŁAŚCIWIE 
PRZEKIEROWANYCH POŁĄCZEŃ MOGĄCYCH OGRANICZAĆ ZDOLNOŚĆ UCZESTNIKA DO 
UCZESTNICZENIA W NINIEJSZYM KONKURSIE; (II) WSZELKIEJ NIEDOSTĘPNOŚCI TRANSMISJI 
DANYCH LUB POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH LUB INTERNETOWYCH; (III) WSZELKIEGO RODZAJU 
NIEUPRAWNIONEJ DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA W KAŻDEJ CZĘŚCI PROCEDURY 
UCZESTNICTWA LUB KONKURSU; (IV) WSZELKICH BŁĘDÓW ELEKTRONICZNYCH LUB LUDZKICH 
MOGĄCYCH WPŁYWAĆ NA ZARZĄDZANIE KONKURSEM LUB PRZETWARZANIE DANYCH O 
UCZESTNICTWIE; (V) WSZELKICH USZKODZEŃ CIAŁA I MIENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI, ALE NIE 
TYLKO, KOMPUTERA, SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA UCZESTNIKA; (VI) PRAWA DO 
POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO, DÓBR OSOBISTYCH, NARUSZENIA WIZERUNKU, 
ZNIESŁAWIENIA, NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH I/LUB CHRONIONYCH ZNAKÓW 
TOWAROWYCH Z TYTUŁU PRAWA DO ZNAKU TOWAROWEGO POWIĄZANEGO Z UCZESTNIKIEM; 
ORAZ (VII) PRZYJĘCIEM, WYKORZYSTANIEM LUB UTRATĄ NAGRODY PRZEZ UCZESTNIKA. 
NIEKTÓRE KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZANIE LUB WYŁĄCZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
ZA SZKODY UBOCZNE LUB POŚREDNIE; W ZWIĄZKU Z TYM WSZYSTKIE LUB NIEKTÓRE Z 
OGRANICZEŃ LUB WYŁĄCZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYMIENIONYCH POWYŻEJ NIE MAJĄ 
ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU TAKIEGO UCZESTNIKA. DOTYCZY REZYDENTÓW 
NIEMIECKICH, ANGIELSKICH I FRANCUSKICH: NINIEJSZE WYŁĄCZENIE NIE MA ZASTOSOWANIA 
W PRZYPADKU ROSZCZEŃ WZGLĘDEM ORGANIZATORA, JEGO PRZEDSTAWICIELI LUB 
PRACOWNIKÓW O ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU USZKODZENIA CIAŁA LUB ZGONU ANI W 
PRZYPADKU ROSZCZEŃ O ODSZKODOWANIE WYNIKAJĄCE Z WINY LUB ZANIEDBANIA 
ORGANIZATORA, JEGO PRZEDSTAWICIELI LUB PRACOWNIKÓW. 
 

9) POZWOLENIE NA WYKORZYSTYWANIE/ZBYCIE PRAW:  
 
Zwycięzca i wybrana przez niego osoba towarzysząca otrzymają dokument zatytułowany „Odstąpienie 
praw do wizerunku” ustanawiający ich nieodpłatną zgodę na wykorzystywanie do celów handlowych, 
marketingowych, reklamowych i/lub promocyjnych oraz bez wynagrodzenia innego niż wygrana Nagroda 
ich odgłosów prukania, nazwisk, życiorysów, podobieństwa, miasta zamieszkania, zdjęć i filmów making-
of z pobytu.  
 
W związku z tym uczestnicy nieodpłatnie i bez jakiegokolwiek wynagrodzenia zrzekają się na rzecz Spółki 
Organizatora: 
 
– prawa do nieodpłatnego i odpłatnego powielania, przedstawiania i adaptowania do celów handlowych, 
marketingowych, reklamowych i/lub promocyjnych nagrań we wszystkich formatach, na wszystkich 
nośnikach, w Mediach Cyfrowych, pojedynczo oraz w połączeniu z innymi elementami oraz we 
wszystkich miejscach wyłącznie w celach wymienionych powyżej. 
 
Pozwolenie takie ma zasięg ogólnoświatowy (zważywszy na charakter sieci internetowej) i obowiązuje 
przez okres pięciu lat od chwili pierwszej publikacji. 
 
Od tej pory każdy z uczestników zobowiązuje się do podpisania porozumienia dotyczącego zbycia praw 
przysługujących mu w myśl przepisów Kodeksu cywilnego. Uczestnik zapewnia, iż może swobodnie 
zbywać prawa wymienione w niniejszym regulaminie, że nie podlegają one jakimkolwiek innym prawom 



 

 

wynikającym z zawartych umów zabraniającym takiego zbycia. 
 
Przyjmuje się, że Spółka Organizatora może według uznania wykorzystać bądź nie nagrania 
uczestników. 
 

10) POLITYKA PRYWATNOŚCI:  
 
Przekazane przez Ciebie informacje będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z polityką prywatności 
Organizatora dostępną na stronie: 
https://legal.ubi.com/privacypolicy/   
 
Biorąc udział w Konkursie zostajesz automatycznie zarejestrowany jako członek na stronie internetowej 
Organizatora www.ubisoft.com. Informacje udostępnione przez uczestnika w związku z Konkursem 
również będą wykorzystywane zgodnie z warunkami ich wykorzystywania dostępnymi na: 
https://legal.ubi.com/termsofuse.  
 
Dotyczy wyłącznie rezydentów francuskich: Zgodnie z francuskim prawem o gromadzeniu i 
przetwarzaniu danych osobowych masz prawo do wglądu, zmiany oraz usuwania swoich danych 
osobowych. W niektórych okolicznościach masz również prawo do odmowy gromadzenia danych. W celu 
egzekwowania ww. prawa należy pisać na adres “I’m a Fart Competition" Ubisoft Entertainment – 28 rue 
Armand Carrel, 93108 Montreuil sous Bois – France (Francja). Podmiotem odpowiedzialnym za 
przetwarzanie danych oraz ich odbiorcą jest Ubisoft International, 28 rue Armand Carrel, 93108 Montreuil 
sous Bois – France (Francja). 
 
Dotyczy wyłącznie rezydentów niemieckich: Zgodnie z niemieckim prawem federalnym o ochronie 
danych osobowych masz prawo do informacji o przechowywanych danych osobowych związanych z 
Twoją osobą, a w szczególności o ich pochodzeniu, odbiorcach lub kategorii odbiorców oraz o celu ich 
przechowywania. Ponadto masz prawo do poprawiania, a w niektórych przypadkach do blokowania i 
usuwania danych, a także – w niektórych przypadkach – prawo do zakazania zbierania, przetwarzania i 
wykorzystywania twoich danych osobowych. W celu skorzystania z tego prawa należy pisać na adres: 
“I’m a Fart Competition" Ubisoft Entertainment – 28 rue Armand Carrel, 93108 Montreuil sous Bois – 
France (Francja).  
 
Dotyczy wyłącznie rezydentów brytyjskich: Uczestnik ma prawo do wglądu, usuwania i poprawiania 
swoich danych osobowych. Uczestnik może przesłać wniosek na adres “I’m a Fart Competition" Ubisoft 
Entertainment – 28 rue Armand Carrel, 93108 Montreuil sous Bois – France (Francja). 
 

11) DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW:  
 
Zgodnie z Ustawą w sprawie systemów przetwarzania danych, systemów ewidencjonowania danych 
osobowych oraz swobód z dnia 6 stycznia 1978 roku każdy Uczestnik ma prawo do wglądu, poprawiania 
i usuwania swoich danych osobowych po złożeniu pisemnego wniosku do Spółki Organizującej.   
 
Dane osobowe Uczestników są przeznaczone wyłącznie do wykorzystywania przez Spółkę Organizującą. 
Zebrane dane są niezbędne do udziału w Operacji. Dlatego skorzystanie przez Uczestnika z prawa do 
usuwania dotyczących go danych przed zakończeniem Operacji zostanie uznane za rezygnację z 
uczestnictwa. 
 
Uczestnik zezwala Spółce Organizującej na wykorzystywanie swoich danych (imię, pierwsze litery 
nazwiska) w celach komercyjnych mających na celu promocję Operacji bez przysługujących mu z tego 
tytułu dodatkowych praw. 
 

12) DYSKWALIFIKACJA:  
 

Uczestnik, który nie przestrzega wymienionych poniżej warunków lub nie stosuje się do opisanych w 
niniejszym dokumencie oficjalnych zasad może zostać zdyskwalifikowany. Każda próba Uczestnictwa 

https://legal.ubi.com/privacypolicy/
https://legal.ubi.com/termsofuse


 

 

innego niż opisane w niniejszym dokumencie będzie uznana za nieważną. Zgodnie z niniejszymi 
Oficjalnymi Zasadami Organizator może określić według własnego uznania, co uznaje za ważne 
Uczestnictwo. 
 
W czasie trwania Konkursu firma Ubisoft może według własnego uznania ostrzec, zdyskwalifikować lub 
wykluczyć bez szkody dla siebie (i bez ograniczeń) Uczestnika, który zachowuje się w wymieniony 
poniżej sposób (lista nie wyczerpuje wszystkich możliwości): 
 

– Rejestruje się jako uczestnik Konkursu z różnych kont Twitter lub kont, z których można zgłosić 
takie Uczestnictwo; 

– Umawia się z innymi uczestnikami w celu uzyskania nieuczciwej przewagi;  
– Sfałszował procedurę Uczestnictwa lub przebieg Konkursu, dokonując oszustwa lub hackingu;  
– Zachowuje się w sposób łamiący opisane w tym dokumencie Oficjalne Zasady;  
– Jego zachowanie jest niezgodne z duchem sportowym lub wywołuje zamieszanie lub próbuje 

zakłócać lub uniemożliwiać prawidłowy przebieg Konkursu lub przeszkadzać, grozić lub nękać 
inne osoby; 

– Zgłasza Uczestnictwo zawierające (i) język, zdjęcia lub filmy video o treści oszczerczej lub 
obscenicznej, (ii) nagość, (iii) marki lub logo, utwory objęte prawami autorskimi i/lub logo 
nienależące do uczestnika i/lub (iv) język, zdjęcia lub filmy video obrażające osoby trzecie i/lub 
mogące wpływać niekorzystnie na wizerunek osób trzecich. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, 
że Organizator wyraźnie akceptuje wyrażenie zgody uczestnika na powyższe zdanie. Jeśli 
zostanie udowodnione, iż uczestnik nie przestrzega zgody, którą wyraził, Organizator zastrzega 
sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnictwa takiego uczestnika. 

 
Uczestnictwo zgłoszone przez konto innej osoby przez inną osobę, a w szczególności, ale nie tylko, 
powiadomienia i/lub rejestracja w konkursach komercyjnych będą uważane za nieważne i 
zdyskwalifikowane w niniejszym Konkursie. Każde Uczestnictwo uznane (według własnego uznania) 
przez Organizatora za zgłoszone w ten sposób zostanie unieważnione. W przypadku, gdy spór związany 
z ustaleniem tożsamości osoby zgłaszającej Uczestnictwo nie będzie mógł być rozstrzygnięty zgodnie z 
wymogami Organizatora, Uczestnictwo takie będzie uznane za nieważne. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania według własnego uznania każdej osoby, która 
sfałszowała procedurę Uczestnictwa lub przebiegu Konkursu, zachowywała się w sposób łamiący 
niniejsze Oficjalne Zasady lub jej zachowanie było niezgodne z duchem sportowym lub próbowało 
zakłócać lub uniemożliwiać prawidłowy przebieg Konkursu lub przeszkadzać, grozić lub nękać inne 
osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do roszczeń odszkodowawczych oraz wszystkich innych 
rekompensat od wszystkich osób w dozwolonym przez prawo zakresie. Uczestnictwo niepełne, 
sfałszowane, utworzone przez program komputerowy ani żadne inne generowane wielokrotnie 
automatycznie Uczestnictwo nie będzie akceptowane.  
 

13) ODWOŁANIE KONKURSU: 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do odroczenia, zmiany lub odwołania Konkursu według własnego 
uznania w przypadku trudności napotkanych podczas przebiegu Konkursu, a w szczególności jeśli 
oszustwa lub nieprawidłowości techniczne wpływają na ustaloną przez Organizatora integralność 
Konkursu, a także do przyznania Nagrody na podstawie kwalifikacji Uczestnictw otrzymanych przed jego 
odwołaniem.  
 

14) SPORY: 
 
O ile nie jest to zabronione prawem Uczestnik wyraża zgodę na fakt, że: (1) wszelkie spory lub 
roszczenia wynikające z interpretacji i realizacji Konkursu będą rozstrzygane indywidualnie; (2) wszelkie 
roszczenia, wyroki sądowe i decyzje będą ograniczać się do zwrotu faktycznie poniesionych kosztów, a w 
szczególności kosztów związanych z Uczestnictwem w niniejszym Konkursie, w żadnym wypadku jednak 
kosztów adwokata; (3) o ile przepisy nie stanowią inaczej, Uczestnik nie będzie w żadnym razie 
uprawniony do otrzymania odszkodowań pośrednich, karnych i dodatkowych oraz wszelkich innych 



 

 

odszkodowań z wyjątkiem zwrotu faktycznie poniesionych kosztów, a Uczestnik zrzeka się niniejszym 
prawa do domagania się takich odszkodowań. Wszelkie spory lub roszczenia związane z interpretacją, 
ważnością i skutecznością niniejszych Oficjalnych Zasad oraz praw i obowiązków Uczestnika i 
Organizatora dotyczących Konkursu będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem francuskim 
powodując bezskuteczność wszelkich norm kolizyjnych narzucających egzekwowanie przepisów innych 
niż orzecznictwo Sądu Wielkiej Instancji w Paryżu. Dotyczy wyłącznie rezydentów niemieckich: Niniejsze 
ograniczenie jurysdykcji oraz kwoty odszkodowania nie ma zastosowania jeśli nie jest dopuszczone 
prawem. 
 

15) OFICJALNE ZASADY, LISTA ZWYCIĘZCÓW:  
 
Oficjalne Zasady są dostępne na Stronie internetowej, na podstronie dotyczącej Konkursu. Kopię 
Oficjalnych Zasad można w czasie trwania Konkursu pobrać ze stopki strony internetowej 
iamthefart.ubisoft.com. Po wybraniu, powiadomieniu i potwierdzeniu przyjęcia Nagrody nazwisko 
Zwycięzcy (nazwisko, na które zarejestrowano konto Ubisoft) zostanie opublikowane przez Organizatora 
na stronie internetowej konkursu, Tweeterze oraz Facebooku.  
 

16) RÓŻNE:  
 
© 2017 South Park Digital Studios LLC. All Rights Reserved. South Park and all elements thereof © 2017 
Comedy Partners. All Rights Reserved. Comedy Central, South Park and all related titles, logos, and 
characters are trademarks of Comedy Partners. Game software © 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights 
Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other 
countries.   

 
Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszych Oficjalnych Zasad nie ma 
wpływu na ważność lub skuteczność innych postanowień. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień 
zostanie uznane za nieważne lub w inny sposób niemające zastosowania lub niedozwolone, niniejsze 
Oficjalne Zasady nie przestają obowiązywać i należy interpretować je w taki sposób, jakby postanowienie 
nieważne lub niedozwolone nie było częścią niniejszego dokumentu. 
 
Żaden element niniejszych Oficjalnych Zasad nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenckich 
przysługujących Zwycięzcy lub uczestnikowi jako konsumentowi. 


