Regulamin konkursu fotograficznego – „Przygotowania świąteczne z dobrą energią”
1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Przygotowania świąteczne z dobrą energią”,
zwanego dalej „Konkursem” jest firma Wind Service Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Gotarda 9,
02-683 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588699, NIP
5213713985, REGON 36309598200000, zwana dalej Organizatorem” i prowadząca projekt „Żyj
z energią".
2. Uczestnikiem Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie,
dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Będzino, Darłowo, Malechowo, Ustka,
Ustronie Morskie oraz do osób będących fanami prowadzonego przez Organizatora profilu „Żyj
z

energią”

na

serwisie

Facebook.com,

pod

adresem

URL

https://www.facebook.com/zyjzenergia/, zwanego dalej „Profilem”.
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
6. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od 7 grudnia 2016 roku do 24 grudnia 2016 roku
do godziny 23:59 przysłać na adres mailowy: kontakt@zyjzenergia.pl zdjęcie z przygotowań
do świąt.
7. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa zdjęcia.
8. Po dokonaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w punkcie 6, uczestnik nie może
dokonywać w nim żadnych zmian.
9. Każdy Uczestnik, który wysłał zdjęcie w ramach Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym
autorem wykonanego zdjęcia i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie
i oświadcza, że posiada wiedzę, że wykonane zdjęcie w ramach Konkursu nie narusza
autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
10. Zdjęcia konkursowe mogą zostać zamieszczone na Profilu oraz na stronie internetowej
Organizatora.
11. Wyłonienie zwycięzców w Konkursie przeprowadzone zostanie przez trzyosobowe jury do dnia
30 grudnia 2016 roku.
12. Jury, biorąc m.in. pod uwagę walory estetyczne zdjęcia, oryginalność i pomysłowość uczestnika
–

autora

zdjęcia,

wyłoni

3

zwycięzców

nagród.

Nagrodami

w konkursie jest karta prezentowa bon do sieci salonów EMPIK o wartości 150 złotych dla
każdej z trzech zwycięskich osób. Organizator dopuszcza możliwość ufundowania nagrody
dodatkowej za szczególne wyróżniające się zdjęcie.
13. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej droga mailową w terminie do 5 stycznia
2017 roku.
14. Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora
zawiadomienia o wygranej w sposób określony w punkcie 13, przekazać w sposób określony

w zawiadomieniu dane niezbędne do przesłania nagrody tj. imię , nazwisko, adres
zamieszkania oraz numer telefonu.
15. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem,
bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
16. Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych
od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania
nagrody.
17. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą
Regulaminem.
18. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem URL,
a także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
19. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002
r.,
Nr.
101
poz.
926
z
późn.
zm.).
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo
z Konkursem, tj. w celu wyłonienia zwycięzców Konkursów, w celach związanych z realizacją
Konkursów i wydania nagród, a także prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania
nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe
przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia
danych i zaprzestania ich przetwarzania.

