
Regulamin udziału w akcji edukacyjno-promocyjnej Windows Server 2012 

 

Organizatorem niniejszej Akcji o nazwie "Windows Server 2012" jest dobreprogramy Sp. z 
o.o., z siedzibą: 51-145 Wrocław, Al. Jana Kasprowicza 94, właściciel portalu działającego pod 
adresem internetowym http://dobreprogramy.pl, zwana dalej "Organizatorem". Partnerem 
Akcji jest Microsoft Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 195A, Warszawa. 

1. Cel Akcji: 

1.1. Akcja ma na celu edukację w zakresie zarządzania serwerem oraz prezentację i 
popularyzację najnowszej wersji systemu operacyjnego Windows Server 2012.  

2. Czas trwania akcji: 

2.1. Akcja trwa od 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. włącznie. 

3. Zasady  akcji : 

3.1. Organizator udostępni stronę internetową akcji działającą pod adresem: 
http://ws2012.dobreprogramy.pl – zwaną dalej Stroną Internetową, z poziomu której będzie 
można uruchamiać maszyny wirtualne z Windows Server 2012. 

3.2. Na Stronie Internetowej będzie dostępnych kilka scenariuszy zadań 
(prekonfigurowanych maszyn wirtualnych z odpowiednimi wskazówkami krok po kroku, jak 
takie zadanie można wykonać). 

3.3. Uruchomienie scenariusza spowoduje przygotowanie w ramach „prywatnej chmury” 
maszyny wirtualnej dla konkretnego użytkownika, który scenariusz wywoła. Środowisko 
takie zostanie oddane do wyłącznej dyspozycji uczestnika Akcji, tzn. uczestnik nie będzie 
dzielił danej maszyny z innymi. 

3.3. Wszystkie zmiany dokonane przez użytkownika w ramach maszyny wirtualnej nie będą 
zapisywane, a po zakończeniu sesji przygotowane dla niego środowisko zostanie usunięte 
(razem z ustawieniami, dokumentami, zainstalowanymi aplikacjami itp.). 

3.4. Każda sesja uczestnika będzie ograniczona czasowo do jednej godziny, po upływie tego 
czasu sesja zostanie automatycznie rozłączona.  

3.5. Pierwsze uruchomienie scenariusza nie wymaga rejestracji, w przypadku kolejnego 
uruchomienia użytkownik może zostać poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety, której 
wyniki będą udostępnione Patronowi akcji firmie Microsoft. 

4. Warunki przystąpienia do akcji: 

4.1. Każdy może wziąć udział w akcji, uczestnicząc w niej wielokrotnie. 

http://ws2012.dobreprogramy.pl/


4.2. Aby przystąpić do akcji należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 

5. Koszt udziału w akcji: 

5.1. Udział w akcji jest bezpłatny. 

6. Wykorzystanie zwirtualizowanego systemu oraz korzystanie z infrastruktury Akcji 

6.1. Niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wirtualnych do działań niezgodnych z 
prawem. W przypadku naruszeń prawa przez użytkownika ponosi on pełną 
odpowiedzialność za ewentualne szkody, a organizator obciąży go wszelkimi kosztami 
związanymi z kosztami procesów bądź odszkodowań. 

6.2. Niedopuszczalne jest świadome ingerowanie w infrastrukturę i inne działania mogące 
doprowadzić do naruszenia stabilności jej funkcjonowania. 

7. Pozostałe informacje 

7.1. Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora, a informacja o ewentualnych 
zmianach zostanie w nim ujęta. 

7.2. Akcja może zostać wydłużona bądź przerwana przed planowanym zakończeniem bez 
podania przyczyny. 

7.3. Organizator może wykluczyć z udziału w Akcji uczestnika w dowolnym momencie bez 
podania przyczyny. 

 

 

 

 


