
 

REGULAMIN KONKURSU 

„Opis idei zarabiania z systemem 

Pro-Zysk” 

 

 

Organizator 

§ 1 

Organizatorem konkursu jest Adam Zawisza, Anna Gorzawska, Grzegorz Czebotar prowadzący 

wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą P. U. H. „NOBILES 2” S. C. 

z siedzibą 43 – 100 Tychy, ul. Fabryczna 12. 

Postanowienia ogólne 

§ 2 

Użyte w niniejszym Regulaminie słowa oznaczają: 

a) Regulamin – niniejszy dokument, który określa zasady konkursu „Opis idei zarabiania 

z systemem Pro-Zysk”; 

b) Pośrednik – Pośrednictwo Finansowe ”KREDYTY – Chwilówki” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, 43 – 100 Tychy, ul. Fabryczna 12, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, 

Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  0000293981; o nr NIP: 

646 – 280 – 16 – 31; o nr Regon: 240782117; kapitale zakładowym w wysokości: 600. 000,-

 złotych wpłaconym w całości; 

c) HyipForum – forum internetowe na stronie internetowej http://www.hyipforum.pl/, którego 

administratorem, zarządcą i managerem jest Ocrana Investment Inc. z siedzibą w Trust Company 

Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Wyspy Marshalla, MH 96960, Nr rejestrowy 

55772; 

d) Wątek Organizatora – internetowa dyskusja na temat Systemu Sprzedaży Pożyczek „Pro-

Zysk”, którą można znaleźć pod adresem internetowym: 

http://www.hyipforum.pl/index.php?/forum/244-pro-zysk/;  

e) Pro-Zysk – System sprzedaży Pożyczek „Pro-Zysk”, czyli serwis internetowy, który po 

http://www.hyipforum.pl/
http://www.hyipforum.pl/index.php?/forum/244-pro-zysk/


podpisaniu Umowy dostępu do systemu daje możliwość Uczestnikom Systemu kupowania 

pożyczek, poprzez zawarcie Umowy przeniesienia prawa majątkowego; 

f) Uczestnik Konkursu– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która 

spełniając warunki niniejszego Regulaminu wyśle do Organizatora zadanie konkursowe; 

g) Komisja konkursowa – składa się z trzech osób: przedstawiciela Organizatora, przedstawiciela 

Pośrednika oraz przedstawiciela Hyipforum. Komisja konkursowa dokona oceny wykonanych 

zadań konkursowych i przyzna nagrody. 

 

Zasady uczestnictwa w konkursie 

§ 3 

1. Konkurs trwa od dnia 19 stycznia 2015 roku do dnia 28 lutego 2015 roku.  

2. W konkursie może wziąć udział każdy, kto: 

a. ma aktywne konto na HyipForum i 

b. wykona zadanie konkursowe i 

c. nie jest wspólnikiem, członkiem zarządu ani pracownikiem następujących podmiotów: 

 Organizator – Adam Zawisza, Anna Gorzawska, Grzegorz Czebotar P. U. H. „NOBILES 2” 

S. C. z siedzibą w Tychach, ul. Fabryczna 12; 

 Pośrednik – Pośrednictwo Finansowe „KREDYTY – Chwilówki” Sp. z o. o. z siedzibą 43 – 

100 Tychy, ul. Fabryczna 12; 

 Hyipforum – Ocrana Investment Inc. z siedzibą w Trust Company Complex, Ajeltake Road, 

Ajeltake Island, Majuro, Wyspy Marshalla, MH 96960, Nr rejestrowy 55772; 

 F. H. U. „GREDAN” Grzegorz Czebotar z siedzibą 43 – 100 Tychy, ul. Fabryczna 12; 

 „Gredan” Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach, ul. Fabryczna 12; 

 Małgorzata Czebotar, Grzegorz Czebotar, Anna Gorzawska, Adam Zawisza „Chwilówka 

Polska” S. C. z siedzibą 43 – 100 Tychy, ul. Fabryczna 12; 

 Adam Zawisza, Grzegorz Czebotar „Gredan 2” S. C. z siedzibą 43 – 100 Tychy, ul. 

Fabryczna 12. 

3. Uczestnik konkursu musi wykonać zadanie konkursowe. Zadaniem konkursowym jest 

przygotowanie pracy najlepiej przedstawiającej system „Pro-Zysk”.  

4. Praca będąca zadaniem konkursowym musi spełniać następujące warunki: 

a. musi być zrozumiała dla osób, które nie znają systemu „Pro-Zysk”; 

b. musi zawierać informacje prawdziwe o systemie „Pro-Zysk”; 



c. musi być unikalna. 

5. Organizator daje pełną dowolność co do formy wykonania zadania konkursowego. Zadanie 

konkursowe może zawierać tekst rymowany, wiersz, opis, zdjęcia, wykresy, tabele 

porównawcze, filmy, prezentacje multimedialne. 

6. Aby wziąć udział w konkursie należy: 

a. wejść na stronę HyipForum i kliknąć w link umieszczony w Wątku Organizatora i przejść do 

strony z formularzem konkursowym lub; 

b. wejść bezpośrednio na stronę www.pro-zysk.pl/konkurs-opis-platformy/, gdzie zamieszczony 

jest formularz konkursowy. 

Następnie należy poprawnie wypełnić formularz i przesłać dane.  

7. Formularz konkursowy zawierać będzie dane osobowe: imię i nazwisko Uczestnika, adres  

e – mail, numer telefonu oraz miejscowość będącą miejscem zamieszkania Uczestnika, a także 

nazwę Użytkownika, którą Uczestnik posługuje się na HyipForum i treść Regulaminu konkursu. 

8. Ostatecznym terminem na przesłanie zadań konkursowych jest godz. 23:59 w dniu 28 lutego 

2015 roku. Po upływie wyznaczonego terminu, formularz konkursowy zostanie zablokowany i 

nie będzie możliwe przesłanie zadania konkursowego. 

Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród 

§ 4 

1. Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięskich zadań konkursowych. Wybór Komisji będzie 

dokonany według jej subiektywnej oceny. 

2. Do dnia 10 marca 2015 roku Komisja wyłoni zwycięzców, którzy kolejno zajmą I - VI miejsca. 

Zwycięzcy otrzymają nagrody: 

I miejsce: tablet Samsung Galaxy Tab 3 10.1 16GB 3G GT – P5200, subskrypcja na HyipForum 

typu SuperVip na okres 6 miesięcy, nagroda pieniężna w kwocie 168,- zł (słownie: sto sześćdziesiąt 

osiem złotych); 

II – VI miejsca: Patriot pamięć USB Spark 32GB, USB3.0 metal housing, subskrypcja na 

HyipForum typu PREMIUM na okres 6 miesięcy, nagroda pieniężna w kwocie 16,- zł (słownie: 

szesnaście złotych). 

3. Organizator skontaktuje się mailowo lub telefonicznie ze zwycięzcami konkursu i powiadomi 

ich o zajętym miejscu i przyznaniu nagrody. Następnie Organizator prześle mailem 

Oświadczenie Zwycięzcy Nagrody. 

4. Zwycięzca, aby odebrać nagrodę zobowiązany jest wypełnić wzór Oświadczenia Zwycięzcy 

http://www.pro-zysk.pl/konkurs-opis-platformy/


Nagrody i przesłać na podany w nim adres listem poleconym. 

5. Organizator po otrzymaniu poprawnie wypełnionego Oświadczenia Zwycięzcy Nagrody 

przekaże nagrodę przesyłką kurierską oraz opublikuje listę Zwycięzców www.pro-

zysk.pl/konkurs-opis-platformy/. 

Dane osobowe 

§ 5 

Administratorem danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, nazwy użytkownika 

z HyipForum, numeru telefonu, adresu e-mail oraz miejscowości przetwarzanych w ramach 

niniejszego konkursu jest Adam Zawisza, Anna Gorzawska, Grzegorz Czebotar prowadzący 

wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą P. U. H. „NOBILES 2” S. C. 

z siedzibą w Tychach (43-100), przy ul. Fabrycznej 12. Dane Osobowe Uczestnika przetwarzane 

będą w celu wzięcia udziału w konkursie przez Uczestnika, w tym przede wszystkim w celu 

wydania nagrody. Dane Osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. 

Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Regulamin jest opublikowany i dostępny dla Uczestników na stronach Wątku Organizatora oraz 

na stronie internetowej Organizatora: www.pro-zysk.pl/konkurs-opis-platformy/. 

2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną wprowadzone pisemnym aneksem. Informacja o zmianie 

treści Regulaminu oraz jego nowa treść zostanie doręczona Uczestnikom konkursu na adres e-

mail, z którego zostało przesłane zadanie konkursowe. Ponadto Organizator umieści na swojej 

stronie internetowej oraz na stronach Wątku Organizatora zmienioną treść Regulaminu.  

http://www.pro-zysk.pl/konkurs-opis-platformy/

