Regulamin Konkursu “EYe on Tax” 2018 / 2019
I.

Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.
5.

Regulamin („Regulamin”) określa warunki i przebieg Konkursu „EYe on Tax” („Konkurs”).
Organizatorem Konkursu jest EY Doradztwo Podatkowe Krupa sp.k. (dawniej: Ernst & Young
Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie przy Rondo ONZ 1 („Organizator”).
Partnerem Konkursu jest Wydawnictwo Wolters Kluwer S.A., EY Academy of Business, („Partnerzy”).
Partnerem medialnym Konkursu są: Dziennik Rzeczpospolita, Eurostudent.pl, Kariera w Finansach,
Pracuj.pl, Deal, Magiel („Partnerzy medialni”).
Koszt uczestnictwa w Konkursie:
a.
Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
b.
Organizator pokrywa koszty organizacji wszystkich etapów Konkursu.
c.
Organizator pokrywa koszty bezpośrednio związane z trzecim etapem Konkursu, a w
szczególności:

koszt przejazdu w obie strony dla studentów spoza Warszawy, udokumentowane na
podstawie ważnego biletu PKS, PKP (klasa II, bilet ulgowy, studencki).

pobyt w pokojach dwuosobowych, w hotelu, w którym odbędzie się spotkanie finałowe.

Warunki uczestnictwa

II.
1.
2.

3.
4.

W Konkursie uczestniczyć mogą studenci uczelni wyższych. Konkurs adresowany jest do wszystkich
studentów zainteresowanych tematyką Konkursu („Uczestnik”).
W Konkursie nie mogą uczestniczyć:
a.
Obecni ani byli pracownicy ani praktykanci EY, jeżeli zatrudnienie lub okres odbywania praktyki
trwały przynajmniej 3 miesiące.
b.
Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło ani
współpracujące na innej podstawie z podmiotami świadczącymi usługi doradztwa podatkowego,
jeżeli zatrudnienie lub współpraca trwa przynajmniej 3 miesiące. Zatrudnienie lub współpraca,
które ustały przed zgłoszeniem do Konkursu i nie zostały ponownie nawiązane, nie stanowią
przeszkody do udziału w Konkursie. Organizator może wyrazić zgodę na uczestnictwo w
Konkursie osób zatrudnionych lub współpracujących z podmiotami świadczącymi usługi
doradztwa podatkowego, jeżeli zadania wykonywane przez te osoby nie były i nie są
bezpośrednio związane ze świadczeniem usług doradztwa podatkowego.
c.
Osoby, które uczestniczyły w którejkolwiek z poprzednich edycji Konkursu i zakwalifikowały się
do trzeciego etapu Konkursu, zajmując ostatecznie miejsce I lub II.
W Konkursie uczestniczyć mogą wyłącznie zespoły składające się z trzech lub czterech osób
(„Zespół”), z zastrzeżeniem ustępu 14 i następnych.
Zgłoszenie bądź udział uczestnika z naruszeniem zasad opisanych w pkt. 2 powoduje dyskwalifikację
całego Zespołu oraz unieważnienie wcześniej osiągniętych wyników. Organizator zastrzega możliwość
dyskwalifikacji wyłącznie osoby naruszającej Regulamin.
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8.
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10.

11.
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15.

16.

17.

Uczestnicy konkursu muszą spełniać w/w kryteria przez cały okres trwania konkursu, a Organizator
może żądać weryfikacji i przedstawienia dokumentów potwierdzających dane uczestników.
Każdy Zespół jest upoważniony do dokonania zmiany jednej osoby z Zespołu w ciągu całego Konkursu
w przypadku, gdy którakolwiek z osób z pierwszego składu Zespołu nie będzie mogła wziąć udziału w
Konkursie.
Jeśli w wyniku udokumentowanego zdarzenia losowego Zespół nie będzie mógł wystąpić w pełnym
składzie, przysługuje mu prawo doboru osób do pełnego składu, spełniających kryteria pkt 1 – 3, przy
czym przynajmniej dwie osoby muszą wywodzić się z pierwszego składu Zespołu.
O zmianie uczestnika Zespołu należy poinformować w formie pisemnej Organizatora Konkursu nie
później niż 7 dni od zmiany członka Zespołu. Informację należy przesłać na adres
EYe_on_Tax@pl.ey.com.
Każdy z uczestników Konkursu może wchodzić w skład tylko jednego Zespołu.
Warunkiem zgłoszenia Zespołu do udziału w Konkursie jest poprawne wypełnienie formularza
rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej http://www.ey.com.pl/EYe_on_Tax, w terminie od 1
października 2018 (poniedziałek) do 22 listopada 2018 (czwartek). Po tym terminie zgłoszenia nie będą
przyjmowane.
Uczestnicy i Zespoły świadome potwierdzają prawdziwość informacji zawartych w formularzu lub
wniosku oraz są świadomi, że podanie fałszywych informacji może stanowić przyczynę wykluczenia z
udziału w Konkursie.
Jeżeli podczas rejestracji Zespołu okaże się, że nazwa Zespołu została już wybrana wcześniej przez
inną drużynę, dany Zespół zostanie poproszony o wybranie innej nazwy.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy drużyny po jej uzgodnieniu z Zespołem.
Zgodnie z zastrzeżeniem w ust. 2 powyżej, Organizator zezwala Uczestnikom przystąpić do Konkursu
jednoosobowo. Uczestnik zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć fakt, iż przystępuje do Konkursu
jednoosobowo.
Przystępując do Konkursu jednoosobowo, Uczestnik wyraża zgodę aby to Organizator połączył
Uczestnika z innymi Uczestnikami, którzy również jednoosobowo przestąpili do Konkursu w zespoły
składające się z trzech lub czterech osób. Organizator dołoży starań aby Zespoły złożone z
jednoosobowych Uczestników pochodziły z jednego Regionu, określonego w ust. 6.
Organizator nie ma obowiązku łączenia jednoosobowo zgłoszonych Uczestników w Zespoły i tego nie
gwarantuje. W przypadku braku przesłania do Uczestników, którzy zgłosili się jednoosobowo do
Konkursu informacji od Organizatora w przedmiocie połączenia w Zespoły, fakt ten oznacza, że
Uczestnik nie może brać udziału w Konkursie, ponieważ nie spełnił jego wymogów.
Każdy z jednoosobowych Uczestników, wyraża zgodę Organizatorowi na przekazanie jego danych
osobowych (imię, nazwisko, dane kontaktowe) innym członkom nowo utworzonego przez Organizatora
Zespołu. Każdy jednoosobowy Uczestnik, który otrzymał od Organizatora informację o utworzonym
Zespole i jego członkach, a w szczególności danych osobowych pozostałych członków Zespołu,
zobowiązany jest do utrzymania tych informacji w poufności i nie przekazywania tych informacji
jakimkolwiek podmiotom trzecim oraz wykorzystywania tych informacji wyłącznie w celu uczestnictwa w
Konkursie. Nie spełnienie powyższych wymagań i obowiązków oznacza brak możliwości uczestnictwa
w Konkursie.
Wszystkie prawa zastrzeżone
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18.

19.

III.
1.

Jednoosobowo zgłoszeni Uczestnicy, którzy zostali przez Organizatora połączeni w Zespoły otrzymają
stosowną informację w tym przedmiocie od Organizatora. Każdy z jednoosobowych Uczestników, który
jest członkiem wskazanego przez Organizatora Zespołu ma prawo sprzeciwić się takiej organizacji
zespołu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Uczestnika takiej informacji od Organizatora. Brak
sprzeciwu oznacza akceptację przydzielonego Zespołu i członków tego Zespołu. Wniesiony sprzeciw
przez Uczestnika, oznacza brak spełnienia warunków niniejszego Regulaminu oraz brak możliwości
uczestnictwa w Konkursie.
Do zgłoszonych jednoosobowo Uczestników oraz powstałych Zespołów składających się z
jednoosobowych Uczestników, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia niniejszego
Regulaminu.

Przebieg Konkursu
Etap pierwszy – termin: 1 października – 26 listopada 2018
a.
Etap pierwszy Konkursu przeprowadzony zostanie on-line, za pośrednictwem platformy
testowej, na której udostępnione zostaną zadania oraz internetowy formularz odpowiedzi, na
którym Zespoły udzielać będą odpowiedzi na zadania konkursowe.
b.
Każdemu poprawnie zarejestrowanemu Zespołowi drogą elektroniczną zostaną udostępnione:

instrukcja uczestnictwa w Etapie pierwszym Konkursu zawierająca informację o sposobie
rozwiązywania zadań konkursowych i zasadach punktacji tych zadań, a także
wymagania techniczne i sprzętowe niezbędne do udziału w Etapie pierwszym Konkursu
(uczestnictwo w Etapie pierwszym Konkursu wymaga w szczególności dostępu do sieci
Internet oraz możliwości odtwarzania nagrań video);
c.
Odpowiedzi na zadania konkursowe z pierwszego etapu Konkursu należy nadsyłać do 26
listopada 2018 r. Odpowiedzi udzielone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
d.
Odpowiedzi na zadania konkursowe należy udzielać wyłącznie za pośrednictwem internetowego
formularza odpowiedzi wskazanego w instrukcji do Etapu pierwszego. Odpowiedzi udzielone w
innej formie (np. nadesłane pocztą lub mailem) nie będą brane pod uwagę.
e.
Integralną część odpowiedzi na pytania I etapu Konkursu stanowi załączenie przez każdego
członka zespołu życiorysu ze zdjęciem oraz wspólnego zdjęcia całej drużyny oraz przesłanie
tych dokumentów drogą elektroniczną na adres: EYe_on_Tax@pl.ey.com. Do życiorysu
każdego członka zespołu uczestnik dołącza oświadczenie o tym, że nie zachodzą wobec
niego okoliczności uniemożliwiające uczestnictwo w Konkursie, określone w II. 2.
Regulaminu. Odpowiedzi na pytania testowe od zespołów, które nie przesłały wyżej
wymienionych dokumentów, nie będą brane pod uwagę.
f.
Prace Zespołów, które nie będą spełniać warunków uczestnictwa (określonych w Regulaminie,
pkt II.) nie będą rozpatrywane.
g.
Organizator może przewidzieć dodatkowe punkty za wykonanie wskazanych zadań
nieobowiązkowych – zasady zostaną przedstawione wraz z przesłanym do Zespołu linkiem do
platformy testowej.
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h.

Wyniki pierwszego etapu podane zostaną na stronie: http://www.ey.com.pl/ EYe_on_Tax 3
grudnia 2018.

2.

Etap drugi – termin: 11 grudnia
a.
Do drugiego etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 100 Zespołów, które
uzyskają największą liczbę punktów – nie mniej jednak niż 60 procent poprawnych odpowiedzi.
b.
W przypadku, gdyby kilka zespołów uzyskało taką samą liczbę punktów powyżej określonego
wyżej minimum, do drugiego etapu kwalifikowane będą wszystkie te Zespoły.
c.
W przypadku, gdyby żaden z Zespołów nie uzyskał wymaganego minimum, Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do obniżenia wspomnianego minimum punktów.
d.
Wyniki podane przez Organizatora są ostateczne i wyłaniają Zespoły, które wezmą udział w
drugim etapie Konkursu.
e.
Etap
drugi
Konkursu
przeprowadzony
zostanie
w
formie
transmisji
on-line, tj. w formie webcastu („webcast”). Dostarczona przez Organizatora Konkursu transmisja
(prezentacja) zawierać będzie: strumień video, strumień dźwięku oraz tekst. Webcast, w którym
wezmą udział wszystkie drużyny zakwalifikowane do 2 etapu Konkursu, odbywać się będzie
w czasie rzeczywistym.
f.
Formuła II etapu polega na rozwiązaniu kazusów, których treść, jak i zasady rozwiązywania
zostaną przedstawione w formie prezentacji podczas webcastu w dniu odbywania się etapu
drugiego.
g.
Informacje na temat wymogów technicznych i parametrów sprzętu oraz szczegółowej formuły
wraz z opisem przebiegu 2 etapu Organizator prześle drogą mailową bezpośrednio do
Uczestników oraz umieści na stronie: http://www.ey.com.pl/EYe_on_Tax najpóźniej 5 grudnia
2018 roku.
h.
Rozwiązania zostaną przedstawione przez Zespoły w formie pisemnej w dowolnym czasie po
rozpoczęciu etapu, nie później niż podany czas rozwiązywania kazusu od momentu rozpoczęcia
etapu. Rozpoczęcie etapu odnotowywane jest przez Organizatora przy użyciu stopera.
i.
Wyniki drugiego etapu zostaną opublikowane na stronie: http://www.ey.com.pl/EYe_on_Tax oraz
rozesłane do wszystkich drużyn biorących udział w tej części Konkursu 20 grudnia 2018.

3.

Etap trzeci (finał) – termin: 17 stycznia 2019
a.
Mając na uwadze dbałość o wysoki poziom merytoryczny Konkursu, a jednocześnie chcąc
zapewnić możliwość udziału w trzecim etapie jak największej liczbie Zespołów, Organizatorzy
wprowadzają następujące zasady kwalifikowania Zespołów drugiego etapu do etapu trzeciego
(finału):

do trzeciego etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych 10 Zespołów, które uzyskają
największą liczbę punktów podczas Etapu drugiego Konkursu, przy czym
zakwalifikowane Zespoły powinny reprezentować co najmniej trzy ośrodki akademickie;

w przypadku, gdyby kilka Zespołów uzyskało taką samą liczbę punktów pozwalającą na
zakwalifikowanie do Etapu trzeciego Konkursu, zakwalifikowane zostaną wszystkie te
Zespoły. Jeżeli jednak w wyniku opisanych powyżej okoliczności liczba drużyn w trzecim
Wszystkie prawa zastrzeżone
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b.
c.

d.
e.

f.
g.

IV.
1.

etapie przekroczyłaby 12 Zespołów, Organizatorzy będą mieli prawo podwyższyć
wymagany minimalny próg poprawnych odpowiedzi.
Wyniki podane przez Organizatora są ostateczne i wyłaniają Zespoły, które wezmą udział w
trzecim etapie Konkursu.
Trzeci etap Konkursu – finał - odbędzie się w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
Szczegóły dotyczące lokalizacji, organizacji dojazdu oraz przebiegu etapu trzeciego zostaną
opublikowane na stronie http://www.ey.com.pl/EYe_on_Tax w dniu podania wyników drugiego
etapu Konkursu.
Etap trzeci składać się będzie z trzech części: pytań opisowych i testowych oraz kazusu, których
treść, jak i zasady rozwiązywania zostaną przedstawione w dniu odbywania się etapu trzeciego.
Rozwiązania pytań opisowych przedstawione zostaną przez Zespoły w formie prezentacji ustnej
po zakończeniu jego rozwiązywania. Oceniana będzie poprawność merytoryczna odpowiedzi,
spójność i logika argumentacji oraz styl wypowiedzi.
Część testowa będzie polegała na udzielaniu odpowiedzi na pytania testowe przy użyciu
aplikacji - systemu do głosowania.
Do ścisłego finału - trzeciej części trzeciego etapu - zakwalifikują się dwa zespoły, które będą ze
sobą rywalizowały jako strony w sporze sądowym na podstawie przedstawionego kazusu.

Nagrody
Nagrodami w Konkursie są:
a.
Nagroda główna dla całego Zespołu, który zajął I miejsce w trzecim etapie Konkursu,
składa się z:

nagrody pieniężnej przyznanej przez Organizatora w wysokości 24 000 PLN;

oferty pracy dla osób posiadających tytuł min. licencjata (warunkiem otrzymania
oferty pracy jest pełna dyspozycyjność Kandydata) lub płatnych praktyk w Dziale
Doradztwa Podatkowego lub EY Law;

dostęp do Systemu Lexoteka od Wydawnictwa Wolters Kluwer (nagrody zostaną
przekazane przez Partnera Konkursu – Wydawnictwo Wolters Kluwer);

dla każdego członka zespołu voucher o wartości 2500 PLN na wybrane szkolenie
menedżerskie lub z obszaru kompetencji osobistych (vouchery zostaną
przekazane
przez
Partnera
Konkursu
EY Academy
of Business,
www.academyofbusiness.pl);
b.
Nagroda dla każdego członka Zespołu, który zajął II miejsce w trzecim etapie Konkursu,
to:

nagroda rzeczowa (ufundowana przez Organizatora);

dla każdego członka zespołu voucher o wartości 2000 PLN na wybrane szkolenie
menedżerskie lub z obszaru kompetencji osobistych (vouchery zostaną
przekazane przez Partnera Konkursu EY Academy of Business,
www.academyofbusiness.pl);
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2.
3.

4.
5.

V.

dostęp do Systemu Lexoteka od Wydawnictwa Wolters Kluwer (nagrody zostaną
przekazane przez Partnera Konkursu – Wydawnictwo Wolters Kluwer);
c.
Wszyscy uczestnicy trzeciego etapu Konkursu zostaną uhonorowani drobnymi
upominkami-gadżetami.
Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na gotówkę.
Nagroda w postaci pokrycia kosztów zobowiązania podatkowego od nagród rzeczowych lub
pieniężnych przekazanych przez Organizatora Konkursu zostanie sfinansowana przez Organizatora
(tj. zwycięzcy Konkursu otrzymają 24 000 PLN netto do podziału pomiędzy wszystkich członków
zespołu).
a.
Podatek od nagród rzeczowych zapłaci Organizator Konkursu.
b.
Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania wybranych nagród lub przyznania wybranych
nagród ex aequo.
W przypadku niewyłonienia zwycięskiego Zespołu (przyznania dwóch drugich miejsc ex aequo), obie
drużyny otrzymają nagrody przewidziane dla II miejsca określone w pkt IV 1b.
W przypadku przyznania dwóch pierwszych miejsc ex aequo, obie drużyny otrzymają nagrody
przewidziane dla II miejsca określone w pkt IV 1b., a także:
a.
Nagrodę pieniężną w wysokości 12 000 PLN do podziału pomiędzy wszystkich członków
zespołu,
b.
Oferty płatnych praktyk lub pracy w Dziale Doradztwa Podatkowego EY lub w Kancelarii
Prawnej EY Law,
c.
Dostęp do Systemu Lexoteka od Wydawnictwa Wolters Kluwer.

Dane osobowe
1.

2.
3.

4.

Przystąpienie do udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie Regulaminu i tym samym wyrażenie
zgody przez Uczestnika i Zespół na przetwarzanie danych zamieszczonych formularzu rejestracyjnym
w celu aktywnego udziału w Konkursie i przekazania nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane kontaktowe Organizatora
znajdują się w pkt 1 Regulaminu.
Odbiorcą danych osobowych są pracownicy, współpracownicy, spółki z sieci Organizatora oraz
podmioty wspomagające Organizatora w jego biznesowej działalności, jak również Partnerzy Konkursu.
Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora obejmuje także ich ujawnienie niezależnemu
Jury Konkursu oraz innym osobom dokonującym oceny materiałów zgromadzonych na cele Konkursu.
Dane osobowe Uczestników biorących udział w Konkursie będą przechowywane w celach związanych
z organizacją Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a)
lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych (RODO).
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5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

VI.
1.
2.

3.

4.

Przetwarzane kategorie danych osobowych Uczestników to dane osobowe, które pochodzą
bezpośrednio od Uczestników (lub zostały przekazane w imieniu Uczestnika), w szczególności: imię,
nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjnego i innych danych kontaktowych.
Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Uczestnika żądania
ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
żądania ich przeniesienia.
Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych., w tym celu Uczestnicy, są proszeni o kontakt z Organizatorem na
adres e-mail: eye_on_tax@pl.ey.com. Żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z
rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie i może spowodować usunięcie wszystkich dotychczas
zapisanych w Konkursie danych i wyników.
Dane osobowe przekazane Organizatorowi podawane są mu dobrowolnie. Podanie przez Uczestnika
danych osobowych w formularzu jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie, brak podania tych danych
uniemożliwi Uczestnikowi udział w Konkursie.
Uczestnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych
osobowych.
Kontakt do inspektora danych osobowych:
kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com.
W przypadku przekazania danych osobowych przez Uczestnika, które nie dotyczą Uczestnika
bezpośrednio lub wprowadzenia danych osobowych Uczestnika przez osobę trzecią, Uczestnik lub
osoba trzecia zobowiązuje się w imieniu Organizatora dopełnić wobec takich podmiotów obowiązku
informacyjnego zgodnie z ust. 2-10 niniejszego paragrafu.

Postanowienia końcowe
Niniejszy regulamin będzie udostępniony na stronie internetowej http://www.ey.com.pl/EYe_on_Tax.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie.
Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wchodzą w życie:
a.
od dnia następnego po dniu zamieszczenia ich na stronie konkursowej, w przypadku zmiany
wprowadzonej przed rozpoczęciem trzeciego etapu;
b.
z chwilą ich zakomunikowania uczestnikom trzeciego etapu, w przypadku konieczności
dokonania zmian Regulaminu w czasie trwania trzeciego etapu.
Nagroda w postaci umowy o pracę lub praktyk nie dotyczy osób zatrudnionych ani współpracujących (w
rozumieniu pkt II.3) z podmiotami świadczącymi usługi doradztwa podatkowego. Nagroda będzie
obejmowała możliwość zdobycia umowy o pracę lub praktyki w dogodnym dla nagrodzonych i firmy
terminie, nie późniejszym niż 30 września 2019 roku.
Spory odnoszące się do i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie
decyzje Organizatora są w tym zakresie wiążące i ostateczne.
Wszystkie prawa zastrzeżone
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5.

6.

7.

Naruszenie przez któregokolwiek z uczestników zasad przewidzianych niniejszym Regulaminem
stanowi podstawę do dyskwalifikacji całego Zespołu. Dyskwalifikacja może nastąpić również po
zakończeniu Konkursu, jeżeli powody dyskwalifikacji istniały przed jego zakończeniem. W takiej sytuacji
przekazane nagrody nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega możliwość dyskwalifikacji
wyłącznie osoby naruszającej Regulamin.
Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do
Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo
do dokonywania wiążącej wykładni niniejszego regulaminu.
Organizator należy do globalnej sieci stowarzyszonych podmiotów posługujących się marką Ernst &
Young działających w Polsce i zagranicą. Podmioty Ernst & Young oraz ich członkowie, udziałowcy,
członkowie zarządu, przedstawiciele partnerzy, dyrektorzy i pracownicy nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności związanej z Konkursem. Wszelkie ewentualne roszczenia mogą zostać zgłoszone
wyłącznie w stosunku do Organizatora.

Wszystkie prawa zastrzeżone

EYe on Tax 2018-2019
-8-

