
REGULAMIN KONKURSU

pod nazwą „Najsympatyczniejsza Para Jarmarku Bożonarodzeniowego”

Preambuła - Definicje

Ilekroć  w treści  niniejszego regulaminu pojawią się  zwroty,  wyrażenia  i  pojęcia  wskazane poniżej 
należy im przypisać znaczenie zgodnie ze wskazaną definicją:

1. „Konkurs” – konkurs organizowany przez Organizatora, na zasadach i warunkach wskazanych w 
treści niniejszego Regulaminu, pod nazwą „Najsympatyczniejsza Para Jarmarku Bożonarodzeniowego”. 

2.  „Regulamin”  –  niniejszy  Regulamin  Konkursu,  wiążący  dla  Organizatora  oraz  Uczestników 
Konkursu, reguluje zasady i warunki Konkursu, w szczególności  określając warunki uczestnictwa w 
Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu w związku 
ich z udziałem w Konkursie.

3. „Organizator” –  Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,  
przy ul. Rynek 6, NIP: 6472358605.

4. „Uczestnik” / „Uczestnik konkursu” – osoby, które dokonały skutecznego zgłoszenia swego 
uczestnictwa w Konkursie, spełniające warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w 
§ 3 Regulaminu.
 
5. „Serwis” – serwis internetowy Patrona Medialnego, zamieszczony w sieci Internet pod domeną: 
www.tuwodzislaw.pl, w którym to Serwisie organizowany jest Konkurs.

6. „Patron Medialny” – portal www.tuwodzislaw.pl, należący do spółki pod firmą tuPolska sp. z o.o., 
z siedzibą przy ul. Rynek 11, 44-200 Rybnik, REGON: 241138855, NIP: 642-30-88-117, wpisaną do 
Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  w  Gliwicach,  Wydział  X 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000327463. 

7. „Nagrody” – nagrody Konkursowe, opisane w treści postanowień § 9 Regulaminu. Fundatorem 
Nagród jest Organizator Konkursu.

8. „Jarmark Bożonarodzeniowy” – wydarzenie organizowane w Wodzisławiu Śląski, na rynku, w 
okresie od dnia 12.12.2015 do dnia 23.12.2015 .

§ 1
Postanowienia wstępne

1.  Konkurs  jest  organizowany  na  terytorium Wodzisławia  Śląskiego  i  powiatu  wodzisławskiego  za 
pośrednictwem  Internetu,  w  serwisie  www.tuWodzislaw.pl,  w  okresie  wskazanym  w  treści 
postanowień § 2 Regulaminu. 

2. Prawo uczestnictwa w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki 
uczestnictwa w Konkursie,  wskazane w treści  Regulaminu (§ 3).  Internauta dokonując  zgłoszenia 
swego udziału w Konkursie, winien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi 
w § 3 Regulaminu i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek z warunków 
wskazanych w § 3 ust. 2) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia 
warunków  uczestnictwa  w  Konkursie  dyskwalifikuje  Uczestnika,  który  dokonał  zgłoszenia  wbrew 
postanowieniom Regulaminu.
 
3. Istotą Konkursu jest wyłonienie Laureata Konkursu w drodze głosowania nad pracami zgłoszonymi 
do Konkursu.



 
4. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące będą także komunikaty i informacje 
w sprawie Konkursu, pochodzące od Organizatora.

5.  Zasady  ustalania  wyników  Konkursu  oraz  przyznania  Nagród  opisane  są  w  kolejnych 
postanowieniach Regulaminu. 

6. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. 

§ 2
Terminy

1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od dnia 12.12.2015 r. do dnia 23.12.2015 r. do godziny 
23:59.
  
2. Zgłoszenia do Konkursu nadesłane po upływie terminu opisanego w ustępie 1 powyżej, nie zostaną 
zakwalifikowane do udziału w Konkursie. 

3. W okresie od 24.12.2015 r. do 31.12.2015 r. do godz. 11:59 trwać będzie głosowanie internautów. 

§ 3
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.  Prawo  udziału  w  Konkursie  przysługuje  wyłącznie  osobom,  które  spełniają  wszystkie  warunki 
uczestnictwa w Konkursie wskazane w treści Regulaminu. 

2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, spełniające łącznie następujące warunki: 

a) ukończyły w dacie  zgłoszenia swego uczestnictwa na Konkurs lat  18 (osiemnaście),  przy czym 
osoba  ubezwłasnowolniona  (całkowicie  lub  częściowo)  oraz  nie  posiadająca  pełnej  zdolności  do 
czynności prawnych za uprzednią zgodą swego opiekuna prawnego, 

b) dokonała skutecznego zgłoszenia swego uczestniczenia w Konkursie w okresie jego trwania. 

3.  W  Konkursie  nie  mogą  uczestniczyć  pracownicy,  współpracownicy  oraz  członkowie  organów 
zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków 
najbliższych rodzin rozumie się małżonków, dzieci, rodziców oraz rodzeństwo.

§ 4
Zgłoszenie Uczestnictwa w Konkursie

1. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonuje się poprzez nadesłanie zdjęcia wykonanego na (w 
trakcie trwania) Jarmarku Bożonarodzeniowym w Wodzisławiu Śląskim w roku 2015, w terminie § 2 
ust. 1. Przed nadesłaniem zdjęć Uczestnik zobowiązany jest zaznajomić się z Regulaminem Konkursu i  
wyrazić  zgodę  na  uczestniczenie  w  Konkursie  i  publikację  swojego  wizerunku.  Zgłoszenia  należy 
nadsyłać pod adres  redakcja@tuWodzislaw.pl.  Wysłanie zgłoszenia jest  jednoznaczne z akceptacją 
Regulaminu i zgodą na publikację swojego wizerunku. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia danych Uczestników do udziału w Konkursie. 

3.  Decyzje  Organizatora  w  przedmiocie  dopuszczenia  bądź  niedopuszczenia  danych  Uczestników 
Konkursu nie  wymagają uzasadnienia,  są ostateczne i  wiążące.  Nie wyłącza to jednak możliwości 
dochodzenia przez Uczestnika swoich praw na drodze postępowania sądowego.

4. Zgłoszenie przez Uczestnika swojego uczestnictwa w Konkursie nie rodzi jakichkolwiek roszczeń pod 
adresem Organizatora, o jakiekolwiek profity czy wynagrodzenie, nie wskazane treścią Regulaminu. 
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Organizator  jest  zobowiązany  do  wydania  Nagród  opisanych  Regulaminem,  z  zastrzeżeniem 
postanowień Regulaminu. 

§ 5
Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z  
późn.  zm.)  wyłącznie  w  związku  z  przeprowadzeniem  Konkursu,  na  potrzeby  przeprowadzenia 
Konkursu  oraz  dostarczenia  Nagród,  po  czym  zostaną  niezwłocznie,  w  całości  i  bezpowrotnie, 
usunięte. 

2. Administratorem danych jest Patronat Medialny. 

3.  Na  potrzeby  dostarczenia  i  wydania  Nagród  Laureat  Konkursu  uprawniony  do  jej  otrzymania, 
zobowiązany będzie podać dane adresowe wymagane przez Organizatora Konkursu, niezbędne do 
wydania Nagród. 

4.  Każdy  ma  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  do  ich  poprawiania  na  warunkach 
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 

5. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych 
dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych 
jako Uczestnika Konkursu oraz/lub Laureata Konkursu, w szczególności w Serwisie. 

§ 6
Cel Konkursu

Celem Konkursu jest wybranie „Najsympatyczniejszej Pary Jarmarku Bożonarodzeniowego”, spośród 
Uczestników Konkursu,  którzy  zgłosili  się  do  Konkursu.  Po  dokonaniu  przez  Organizatora  wyboru 
Uczestników, którzy wezmą udział w głosowaniu Internautów, dalszego wyboru Laureatów Konkursu 
będą dokonywali internauci na zasadach opisanych Regulaminem. 

§ 7
Praca Konkursowa

1. Praca Konkursowa polega na autorskim i  indywidualnym wykonaniu przez Uczestnika zdjęcia z 
Jarmarku Bożonarodzeniowego w Wodzisławiu Śląskim. 

2. Kategorycznie zabronione jest nadsyłanie prac konkursowych zawierających treści  o charakterze 
bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści 
rasowej,  etnicznej,  wyznaniowej,  zawierających  treści  pornograficzne,  pochwalających  faszyzm, 
nazizm,  komunizm,  propagujących  przemoc,  obrażających  uczucia  religijne,  naruszających  prawa 
innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób bez ich zezwolenia.

3. Nadesłana na Konkurs praca konkursowa winna być samodzielną pracą nadsyłającego Uczestnika 
Konkursu, dotychczas niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.

4. Organizator jest uprawniony do wykluczania prac konkursowych z uczestnictwa w Konkursie, w 
szczególności w przypadku, gdy Organizator poweźmie podejrzenie, że zgłoszona do Konkursu praca 
konkursowa narusza bądź sugeruje naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub 
praw  osób  trzecich  lub  poweźmie  podejrzenie,  iż  prawa  do  przesłanej  pracy  konkursowej  nie 
przysługują  Uczestnikowi,  który  zgłosił  przedmiotową  pracę  konkursową  do  Konkursu,  a  także  w 
przypadku, gdy praca konkursowa została zgłoszona do Konkursu przez kilku Uczestników lub zawierać 
będzie treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy dobre obyczaje.



5.  Organizator  jest  uprawniony  do  dyskwalifikacji  dopuszczonej  uprzednio  pracy  konkursowej,  w 
przypadku zgłoszenia pod jej adresem roszczeń osób trzecich z przyczyn jak wyżej.
 
6. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 kodeksu cywilnego Organizator zastrzega sobie własność oraz 
nabycie – z chwilą wydania Nagrody - praw autorskich do zgłoszonej w Konkursie i nagrodzonej pracy 
konkursowej (zdjęcia), bez ograniczeń co do czasu i terytorium, a nagrodzony Uczestnik Konkursu 
odstępuje  Organizatorowi  wszelkie  prawa  do  pracy  konkursowej,  na  wszelkich  znanych  polach 
eksploatacji,  w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w 
sieci  Internet,  utrwalenie  i  zwielokrotnienie w prasie,  za pomocą druku,  technik reprograficznych, 
filmu,  zapisu  magnetycznego,  nośnika  elektronicznego  w  dowolnych  ilościach,  wprowadzenie  do 
pamięci  komputera,  publiczne  odtworzenie,  wystawienie,  wyświetlenie,  nadawanie  i  reemitowanie, 
nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w 
sposób  zarówno  powszechnie  dostępny,  jak  i  kodowany,  utrwalanie  na  nośnikach  materialnych, 
zwielokrotnienie  dowolną  techniką,  wprowadzenie  do  sieci  multimedialnej,  w  tym  Internetu, 
nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, korzystanie w celach reklamowych i 
marketingowych,  nadanie  w kinach,  modyfikacja  za pomocą wszelkich dostępnych technik,  prawo 
wykonywania zależnych praw autorskich do pracy konkursowej oraz prawo zezwalania na wykonanie 
tych zależnych praw autorskich. Uznaje się, że wynagrodzenie za powyższe przeniesienie zawiera się w 
wartości otrzymanej Nagrody w Konkursie. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego 
imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu 
autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora i jego następców. 

7. Odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w 
związku z pracą konkursową ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia pracy konkursowej 
do Konkursu.

8.  Uczestnik  Konkursu  zobowiązany  jest  udzielić  Organizatorowi  zgody  na  wykorzystanie  jego 
(względnie osób znajdujących się na zdjęciu) wizerunku, wyłącznie w zakresie wykorzystania zdjęcia 
przez Organizatora, celem jego publikacji i korzystania z praw autorskich w zakresie, o którym mowa 
powyżej.

§ 8
Tryb wyłonienia Laureata i przyznania Nagród

1. Po zakończeniu terminu nadsyłania zgłoszeń, Organizator wyłoni Uczestników, którzy wezmą udział 
w głosowaniu internautów. 

2.  Laureatem  Konkursu  zostanie  wybrana  osoba,  która  uzyskała  największą  liczbę  głosów  w 
głosowaniu internetowym oraz w głosowaniu SMS. 

3. Użytkownicy sieci Internet będą mogli oddawać głosy na poszczególnych Uczestników Konkursu (tj.  
na  zdjęcia)  poprzez  głosowanie  internetowe  i  za  pośrednictwem wiadomości  SMS wysyłanych  na 
numer telefonu 71068. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS wynosi 1 zł netto, tj. 1,23 zł z VAT.  
Użytkownik  chcąc  zagłosować  na  konkretnego  Uczestnika  Konkursu  (na  konkretne  zdjęcie) 
zobowiązany  jest  wysłać  wiadomość  SMS  na  numer  wskazany  powyżej  w  treści  SMS  wpisując 
„TC.PLEBISCYT.” podając po kropce numer Uczestnika Konkursu, który według jego oceny powinien 
zostać Laureatem Konkursu. 

4. Organizator ogłosi Laureata Konkursu w terminie 2 dni od dnia zakończenia głosowania. 

5. Imię i nazwisko Laureata Konkursu oraz wyniki Konkursu zostaną opublikowane w Serwisie.

§ 9
Nagrody Konkursu

1. W Konkursie przewidziano wybór trzech Laureatów Konkursu i przyznanie odpowiednio I, II i III 
miejsca. 



2. W Konkursie zostały przewidziane następujące Nagrody:

a) za zajęcie I miejsca w Konkursie, Laureat otrzyma Nagrodę w postaci:

- kuponu o wartości 100 zł, do wykorzystania w ofercie gastronomicznej lokalu pod nazwą Trattoria 
Włoskie Klimaty z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Arendarska 2

- kuponu o wartości 100 zł, do wykorzystania w ofercie gastronomicznej lokalu pod nazwą Restauracja 
Wiejska Chata z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Rynek 17 lub Cafeteria Fanaberia z siedzibą w 
Wodzisławiu Śląskim przy ul. Rynek 17,

- kuponu o wartości 100 zł, do wykorzystania w ofercie produktowej sklepu sportowego działającego 
pod domeną www.monsun.com.pl,

- dwie koszulki (w rozmiarze wskazanym przez Laureata) z nadrukiem zdjęcia, które zostanie wybrane 
w Konkursie, wykonane przez sklep dostępny w sieci Internet pod domeną www.koszulkowy.pl; 

b) za zajęcie II miejsca w Konkursie, Laureat otrzyma Nagrodę w postaci:

- kuponu o wartości 70 zł, do wykorzystania w ofercie gastronomicznej lokalu pod nazwą Trattoria 
Włoskie Klimaty z siedzibą w Wodzisławiu Śląski przy ul. Arendarska 2,

- kuponu o wartości 70 zł, do wykorzystania w ofercie gastronomicznej lokalu pod nazwą Restauracja 
Wiejska Chata z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Rynek 17 lub Cafeteria Fanaberia z siedzibą w 
Wodzisławiu Śląskim przy ul. Rynek 17,

- kuponu o wartości 70 zł, do wykorzystania w ofercie produktowej sklepu sportowego działającego 
pod domeną www.monsun.com.pl;

c) za zajęcie III miejsca w Konkursie, Laureat otrzyma Nagrodę w postaci:

- kuponu o wartości 50 zł, do wykorzystania w ofercie gastronomicznej lokalu pod nazwą Trattoria 
Włoskie Klimaty z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Arendarska 2,

- kuponu o wartości 50 zł, do wykorzystania w ofercie gastronomicznej lokalu pod nazwą Restauracja 
Wiejska Chata z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Rynek 17 lub Cafeteria Fanaberia z siedzibą w 
Wodzisławiu Śląskim przy ul. Rynek 17,

- kuponu o wartości 50 zł, do wykorzystania w ofercie produktowej sklepu sportowego działającego 
pod domeną www.monsun.com.pl.

3. Nagrody wydaje Organizator. Organizator może działać za pośrednictwem podwykonawców. 

§ 10
Wydanie Nagród

1.  Laureat  Konkursu  otrzyma  powiadomienie  o  nagrodzeniu  w Konkursie  drogą  elektroniczną,  na 
podany w zgłoszeniu konkursowym adres  e-mail,  w terminie 2 dni  roboczych od daty  ogłoszenia 
wyników Konkursu. 

2. Laureat jest zobowiązany do stawiennictwa w miejscu wydania Nagród i odbioru Nagród na swój 
koszt,  przy  czym w przypadku  uzasadnionej  prośby Laureata o  zmianę terminu wydania Nagród, 
Organizator oraz Laureat ustalą zgodną wolą Stron przedmiotowy termin. 
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3.  Uczestnikom  Konkursu  tytułem  uczestnictwa  w  Konkursie  nie  przysługują  od  Organizatora 
jakiekolwiek inne świadczenia czy wynagrodzenie, prócz Nagród przyznanych wedle treści Regulaminu, 
z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

4.  Laureatowi  Konkursu nie  przysługuje prawo do zastrzeżenia  szczególnych właściwości  Nagrody, 
opisanej w § 9 Regulaminu, ani też prawo do zamiany Nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny 
jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania Nagrody. 

§ 11
Warunki prawne

1. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania do Konkursu zgłoszenia, jeżeli poweźmie 
uzasadnione przypuszczenie, iż osoba dokonująca zgłoszenia nie jest do tego uprawniona. 

2.  W przypadku jeżeli  osoba zgłaszająca się  do Konkursu,  a  nie  posiadająca pełnej  zdolności  do 
czynności  prawnych, nie  prześle  Organizatorowi  zgody na wzięcie  udziału w Konkursie,  wyrażonej 
przez opiekuna prawnego tej osoby, wówczas Organizator ma prawo wykluczyć tą osobę z udziału w 
Konkursie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji danego Uczestnika Konkursu oraz zgłoszonej 
przez  niego  do  Konkursu  pracy  konkursowej  (zdjęcia),  w przypadku  jeżeli  poweźmie  wiarygodną 
wiadomość  o  wpłynięciu  (oraz/lub  próbie  wpłynięcia)  na  wyniki  głosowania,  w  szczególności 
polegających  na  przesyłaniu  głosów  fałszywych,  generowanych  przez  automaty,  jak  również  w 
przypadku  zaistnienia  jakichkolwiek  innych  sytuacji  kiedy  Uczestnik  dopuści  się  naruszenia 
postanowień Regulaminu.   

§ 12
Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie pisemnej 
listem poleconym pod adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie 
później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu. 

2.  O zachowaniu terminu opisanego punktem poprzedzającym Regulaminu decyduje data wpływu 
reklamacji do Organizatora. 

3. Reklamacje wpływające po zakreślonym powyżej terminie nie będą rozpatrywane. 

4.  Reklamacje  winny  wskazywać  dane  wnoszącego  reklamację,  w  szczególności  umożliwiające 
udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami punktu 5 poniżej, oraz zwięzły opis 
przedmiotu reklamacji. 

5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 
14 dni  od daty  otrzymania reklamacji.  Zgłaszający  reklamację  zostanie  powiadomiony o sposobie 
rozpatrzenia reklamacji  listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia 
reklamacji. 

6.  W  przypadku  nieuwzględnienia  reklamacji  Uczestnikowi  Konkursu  przysługuje  prawo  do 
dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej. 

§ 13
Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw do wizerunku osób znajdujących się na zdjęciu 
zgłoszonym do Konkursu ponosi zgłaszający. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia do Konkursu. 



3.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  brak  dostarczenia  Nagród  z  przyczyn  leżących 
wyłącznie po stronie Uczestnika (Laureata) Konkursu. 

4. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów Regulaminu zostaną wykluczone z Konkursu. 
 

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone 
w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych 
oświadczeń,  podania  określonych  danych  bądź  przedłożenia  określonych  dokumentów.  Odmowa 
Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu. 

2. Pełna treść regulaminu Konkursu jest dostępna w Serwisie oraz w siedzibie Organizatora. 

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu 
Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje w całości. 

4. Organizator zapewnia, iż wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy 
Organizatorem a Uczestnikami w związku z treścią lub wykonaniem niniejszego Konkursu, będą w 
pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasad i technik 
mediacji.  W  szczególności  Organizator  składa  zapewnienie  o  gotowości  i  dyspozycyjności  jej 
przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów mających na celu zawarcie porozumienia w ciągu 
pierwszych  10  dni  od  daty  ujawnienia  się  sporu.  W przypadku gdy zawiodą  próby  polubownego 
załatwienia  sporu  Uczestnikowi  przysługuje  prawo  dochodzenia  swych  roszczeń  na  drodze 
postępowania sądowego.


