REGULAMIN KONKURSU
pt „Król i królowa wysadzania”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Wyłącznym organizatorem oraz uprawnionym i zobowiązanym z
tytułu przeprowadzenia konkursu pt. „Król i królowa wysadzania”

zwanego dalej „Konkursem”, jest spółka pod firmą: Clickad
Interactive Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej
89, 02-952 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000481119, NIP: 5272702552, REGON:
146922433 (dalej: „Organizator konkursu”).
2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie
pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, z wyjątkiem pracowników lub współpracowników
świadczących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, członków
organów korporacyjnych Organizatora, członków ich rodzin, jak
również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w
organizacji lub przeprowadzaniu Konkursu. Uczestnikiem można być
bez względu na obywatelstwo albo brak obywatelstwa.
§ 2 Zasady Konkursu
1. Celem Konkursu pt. „Król i królowa wysadzania” jest promocja
produktów marki Haier.
2. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie zadania konkursowego
zamieszczonego na stronie www. wysadzswojastara.pl, polegającego
na wykonaniu pracy graficznej (np. w formie zdjęcia, komiksu, kolażu
lub innej dowolnej formie), która będzie odpowiadała na pytanie:
„Dlaczego i w jaki sposób Ekipa Haier miałaby wymienić Twoją
pralkę?” (dalej: „Zadanie Konkursowe”).
3. Praca graficzna powinna w sposób kreatywny, pomysłowy
przedstawiać odpowiedź na zadane pytanie konkursowe.
4. Praca graficzna niespełniająca w szczególności wyżej wymienionych
wymogów nie zostanie
dopuszczona do Konkursu w ramach
negatywnej moderacji.
5. Procedura zgłoszenia udziału w Konkursie jest następująca:
a) wejście potencjalnego Uczestnika na stronę internetową dostępną
pod adresem: www.wysadzswojastara.pl w celu zgłoszenia swej
osoby w Konkursie w charakterze Uczestnika, a nie w
jakimkolwiek innym celu ubocznym, w szczególności nie na serio
lub w celu podszywania się pod inną osobę, wykorzystując jej
wizerunek lub
inne dane osobowe (wyłączenie przypadków
kradzieży tożsamości);
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b) kompletne, zupełne i prawidłowe wypełnienie formularza
zgłoszenia Uczestnika;
c) dodanie pracy graficznej przez formularz zgłoszeniowy, o której
mowa w ust. 2 i 3 powyżej i udzielenie niewyłącznej licencji w
trybie § 8 Regulaminu;
d) złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej poprzez
naciśnięcie komendy
„wyślij”, co jest równoznaczne ze
zgłoszeniem swojej osoby
w charakterze Uczestnika oraz
wykonanego Zadania Konkursowego do procedury zgłoszenia do
Konkursu.
6. W ramach procedury zgłoszenia do Konkursu, wykonane Zadanie
Konkursowe prawidłowo zgłoszone przez potencjalnego Uczestnika
poddawane
jest
następującym
czynnościom
materialno
–
technicznym:
a) moderacja zgłaszającej się osoby i wykonanego Zadania
Konkursowego, pod którym to pojęciem rozumie się sprawdzenie
poprawności danych zgłoszonej osoby, pracy graficznej pod
kątem: rzetelności
zgłoszenia, prawdziwości zgłoszenia,
prawidłowości oraz zgodności treści z dobrymi obyczajami,
zasadami
współżycia
społecznego,
przepisami
prawa
powszechnie
obowiązującego
oraz
treścią
niniejszego
Regulaminu. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w
zgłoszeniu jakichkolwiek treści, które naruszają jakiekolwiek
prawa osób trzecich, w szczególności treści wulgarnych,
propagujących przemoc lub dyskryminujących.
b) Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym
czasie zgłoszenia pod kątem zawartości treści zakazanych, o
których mowa w pkt a) powyżej, a w razie stwierdzenia takich
treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń,
na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia
Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawienia Nagród. W
takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie
z Regulaminem.
§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Każdy Uczestnik Konkursu powinien wypełnić, w ramach procedury

zgłoszenia udziału w Konkursie opisanej w § 2 ust. 5, formularz
zgłoszeniowy zamieszczony na stronie: www.wysadzswojastara.pl
oraz za jego pośrednictwem zgłosić Zadanie Konkursowe.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu
można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których
autorem jest Uczestnik.
3. Każdy Uczestnik może w ramach swojego uczestnictwa w Konkursie
wysłać tylko jedno zgłoszenie.
4. Formularz zgłoszeniowy wymaga podania następujących informacji o
Uczestniku:
a) imię i nazwisko;
b) adres e-mail;
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c) data urodzenia;
d) adres korespondencyjny;
e) numer telefonu.
5. Formularz powinien być wypełniony w sposób zupełny i kompletny.
Brak jakiegokolwiek elementu powoduje nieuwzględnienie w
Konkursie nadesłanego zgłoszenia. Oczywista nieprawdziwość
danych w zgłoszeniu skutkuje nieuwzględnieniem osoby zgłaszającej
się jako Uczestnika Konkursu.
6. Złożenie wypełnionego formularza konkursowego, jedynie drogą
elektroniczną, oznacza, że Uczestnik wyraża wolę wzięcia udziału w
Konkursie i jest równoznaczne z oświadczeniem i zapewnieniem, iż:
a) zgłoszona do Konkursu praca graficzna jest autorstwa Uczestnika i
przysługuje mu do niej całość praw autorskich osobistych i
majątkowych,
które
to
prawa
majątkowe
nieodpłatnie
przeniesienie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych na Organizatora konkursu;
b) Uczestnik posiada zgodę na korzystanie z wizerunku osób
widniejących na przesłanej pracy graficznej, w szczególności na
rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w
materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także
podawanych do
publicznej wiadomości na portalach
internetowych, w wydawnictwach Organizatora oraz na
wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych
Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w
Konkursie prac o niskiej jakości technicznej. Zgłoszone do Konkursu
fotografie muszą być wyłącznie w formie cyfrowej, w formacie
JPG,PNG lub GIF, a wielkość przesyłanego pliku nie może przekroczyć
2 MB. Minimalną rozdzielczością fotografii jest rozdzielczość
800x600.
8. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi
obyczajami, wyrażających agresję lub groźby bezprawne skierowane
wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu
jej
przynależności
narodowej,
etnicznej,
rasowej,
politycznej,
wyznaniowej lub orientacji
seksualnej, jak również z powodu
wykonywanej funkcji lub zawodu. Takie zgłoszenia nie będą brały
udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady
decyduje ocena Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia fotografii, które nie
spełniają warunków Konkursu, naruszają dobre obyczaje lub przepisy
prawa powszechnie obowiązującego.
10. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w
Konkursie
poprzez
przesłanie
informacji
na
adres
ekipa.haier@gmail.com. Wycofanie z Konkursu skutkuje nie braniem
zgłoszenia Uczestnika pod uwagę przy wyborze zwycięzców.
§ 4 Czas i miejsce trwania Konkursu
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1. Konkurs rozpoczyna w dniu 13 listopada 2017 roku i trwa do 11
grudnia 2017 roku. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą
brane przez Organizatora pod uwagę.
2. Konkurs
będzie
przeprowadzony
na
stronie
internetowej
www.wysadzswojastara.pl.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5 Komisja Konkursowa
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a
w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do
Konkursu oraz dokonania wyboru 10 najlepszych zgłoszonych prac
konkursowych, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja
Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby
delegowane przez Organizatora.
2. Obrady Komisji Konkursowej są tajne.
3. Przy wyborze 10 najlepszych prac spośród zgłoszonych przez
Uczestników, Komisja Konkursowa będzie się kierować własnym
uznaniem, biorąc pod uwagę walory estetyczne, oryginalność i
pomysłowość wykonania Zadania Konkursowego.
4. Komisja Konkursowa może wykluczyć Uczestnika Konkursu, w
stosunku do którego powzięła uzasadnione podejrzenie o działania
sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub nadużycie prawa
do
udziału w Konkursie.
5. W pierwszym etapie Komisja Konkursowa do godziny 13:00 w dniu
29 listopada 2017 roku, dokona wyboru 10 najlepszych prac
zgłoszonych przez Uczestników, przy czym 5 prac zostanie
wybranych spośród prac zgłoszonych przez Uczestników będących
kobietami, a 5 prac zgłoszonych przez Uczestników będących
mężczyznami.
6. Do godziny 17:00 w dniu 29 listopada 2017 roku, 10 wybranych
przez Komisję Konkursową prac zostanie przedstawionych na stronie
Konkursu www.wysadzswojastara.pl.
7. Do dnia 11 grudnia 2017 roku użytkownicy Internetu będą mogli
oddawać głosy na jedną z 10 przedstawionych prac. Każdy
użytkownik Internetu będzie mógł oddać jeden głos tylko na jedną
pracę.
8. Po zamknięciu Konkursu, Uczestnicy w zależności od ilości
uzyskanych głosów otrzymają odpowiedni nagrody o których mowa
w § 6 Regulaminu.
9. W przypadku, gdyby dwoje lub większa liczba Uczestników Konkursu
nie otrzymała żadnych głosów lub liczba otrzymanych głosów jest
równa, głos decydujący będzie należał do Komisji Konkursowej, która
dokona wyboru pracy kierując się kryteriami o których mowa § 5
ust. 3 Regulaminu.
§ 6 Przyznawanie nagród
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1. Organizator dla zwycięzców przewiduje następujące nagrody
rzeczowe:
a) 2x nagrody główne za zajęcie pierwszego miejsca – pralki
Haier HW70-14636S – każda o wartości 1132 zł brutto;
b) 3 x nagrody drugiego stopnia za zajęcie miejsca od 3 do 5 tostery marki Haier HTR-2311, każdy o wartości 99 zł,
c) 5 x nagrody trzeciego stopnia za zajęcie miejsca od 6 do 10 –
młynki do kawy Haier HCG-1206S, każdy o wartości 59 złotych
2. Jeden Uczestnik będący mężczyzną oraz jeden Uczestnik będący
kobietą, których zgłoszone prace otrzymają w Konkursie największą
liczbę głosów, wygrywają (każde z osobna) nagrodę główną w
postaci pralki Haier HW70-14636S.
3. Trzech Uczestników, których prace otrzymają w dalszej kolejności
największą liczbę głosów wygrywają nagrody drugiego stopnia tj.
każdy Uczestnik wygrywa toster marki Haier HTR-2311.
4. Pięciu Uczestników, których prace otrzymają w dalszej kolejności
największą liczbę głosów wygrywają nagrody trzeciego stopnia tj.
każdy Uczestnik wygrywa młynek do kawy Haier HCG-1206S.
5. Nagrody o których mowa w ust. 1 zostaną powiększona o część
pieniężną nagrody, równą wartości podatku dochodowego należnego
na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, w wysokości 10% wartości całej nagrody. Część
pieniężna nagrody głównej nie zostaje wypłacona Uczestnikowi, a
zostanie ona odprowadzenia na rachunek bankowy właściwego dla
Uczestnika Urzędu Skarbowego.
6. Jeden Uczestnik Konkursu, może otrzymać w ramach Konkursu tylko
jedną nagrodę.
7. Zwycięzcy nagród zostaną elektronicznie poinformowani o
przyznaniu Nagrody w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia
Konkursu poprzez wiadomość skierowaną na adres e-mail podany
przez Uczestnika podczas zgłaszania udziału w Konkursie.
8. Organizator dodatkowo umieści informację o przyznanych
Nagrodach oraz Uczestnikach, którym zostały one przyznane na
stronie internetowej www.wysadzswojastara.pl
9. W celu wyrażenia chęci otrzymania Nagrody, Uczestnik zobowiązany
jest do wysłania wiadomości e-mail w terminie 7 dni od otrzymania
wiadomości o wygranej od Organizatora wraz z udzieleniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Clickad Interactive Sp. z o.o., moich danych
osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu „„Król i
królowa
wysadzania”
w
szczególności
do
przesyłania
korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i
ogłoszenia wyników Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 ze zm.)”.
10.
Dalszy kontakt z laureatami Konkursu będzie odbywał się
również poprzez wiadomości e-mail lub telefonicznie.
11.
Organizator w celu przyśpieszenia procesu przekazania
Nagrody niniejszym informuje, iż w uzasadnionych przypadkach ma
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możliwość zweryfikowania tożsamości zwycięzców konkursu na
podstawie skanów dokumentów ze zdjęciem. Po potwierdzeniu
tożsamości Uczestnika na podstawie przesłanego skanu dokumentu,
skan ten zostanie niezwłocznie usunięty.
12.
Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne
nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na
rzecz osób trzecich.
13.
Nagrody określone w ust. 1 lit. będą wysyłane pocztą lub
kurierem w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora
wiadomości o której mowa w ust. 7 powyżej, na koszt Organizatora,
wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Potwierdzeniem
odbioru nagrody będzie potwierdzenie odbioru przesyłki kurierskiej.
14.
Zwycięzca Konkursu traci bezpowrotnie prawo do nagrody w
przypadku gdy:
a. odmówi pisemnie przyjęcia nagrody ,
b. w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu kontakt z
Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po
stronie Uczestnika Konkursu ,
c. Uczestnik Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu
uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub
otrzymania nagrody.
15.
Nagrody nie wydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od
Organizatora, bądź takie, co do których zwycięzcy Konkursu utracili
prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, przechodzą
na własność Organizatora i pozostaną do jego wyłącznej dyspozycji.
16.
Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli
przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od
Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do
przyznania nagrody o wartości nie niższej niż wygrana przez
Uczestnika nagroda.
§ 7 Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni
zgłaszać w formie pisemnej, z własnoręcznym podpisem pod
rygorem nieważności, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem:
„Reklamacje – konkurs pt. „Król i królowa wysadzania”.
2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30
dni od daty zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do
wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z
zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę
stempla pocztowego z powyższym terminem, które wpłynęły do
siedziby Organizatora. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą
rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko,
dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i
uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać podpisana
przez Uczestnika, pod rygorem jej nieważności.
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3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej
zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.
4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie
niniejszego Regulaminu.
5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od dnia jej
doręczenia.
O
decyzji
Organizatora
Uczestnik
zostanie
poinformowany pisemnie, w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.
6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi
przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w
sądzie powszechnym.
§ 8 Prawa autorskie
1. Uczestnik Konkursu poprzez dobrowolny udział w Konkursie
jednocześnie nieodpłatnie udziela, zgłaszając utwór przez formularz
konkursowy, licencję niewyłączną, z prawem do sublicencji, do
utworu – do wykonanego Zadania Konkursowego swojego autorstwa
na rzecz Organizatora i podmiotów z nim powiązanych, bez
ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych, bez
możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na
następujących, znanych mu polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których
utwór utrwalono: wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub
najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu: publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie lub nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym,
d) eksploatację
w
Internecie,
na
stronach
www,
za
pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych,
przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub
analogowych,
e) oraz jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich
zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przeróbka
lub adaptacja całości lub fragmentów,
wielokrotne
publikowanie, w tym publikowanie z podaniem imienia,
nazwiska, pseudonimu artystycznego, miejsca zamieszkania
Uczestnika w materiałach
promocyjnych związanych z
Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), w
wydawnictwach
Organizatora,
a
także
na
stronach
internetowych
www.
wysadzswojastara.pl,
oraz
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wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych
Organizatora.
2. Powyższa licencja wyczerpuje wszystkie roszczenia prawno
autorskie, jakie Organizator ma względem Uczestnika Konkursu.
3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w
razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie
konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku
zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie jakichkolwiek
roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia
Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W
takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z
Regulaminem.
§ 9 Przetwarzanie danych osobowych
1. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest
równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie
danych osobowych. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców
Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora, będącego
administratorem tych danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr
101, poz. 926 ze zm.). W celu organizacji Konkursu na mocy
stosownych umów dane osobowe mogą być przekazane podmiotom
współpracującym z Organizatorem, w szczególności Koordynatorowi.
2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania
korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i
ogłoszenia wyników Konkursu.
3. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu będzie
ograniczało się do danych udostępnionych publicznie w formularzu
zgłoszeniowym Uczestnika i będzie obejmowało imię, nazwisko, email, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy oraz wiek
użytkownika.
4. Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres
czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i
opracowywanie.
5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
6. Uczestnikowi
przysługuje
prawo
do
żądania
uzupełnienia,
uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub
stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są
one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z
naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już
zbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.
7. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie
swoich danych rozumianych jako imię i nazwisko.
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§ 10 Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora
1. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za
wykorzystanie podczas lub w związku z Konkursem jakichkolwiek
utworów bez zgody osoby posiadającej prawa autorskie do nich lub
wykorzystanie wizerunku osób trzecich bez ich zgody.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub
opóźnione otrzymanie od Uczestnika formularza zgłoszeniowego z
przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn
leżących po stronie administratora serwera.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez
Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności
jeżeli treść zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać
prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami.
Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu
wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z
niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w
zdaniu poprzednim.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru
Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub
jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z
przyczyn niezależnych od niego.

§ 11 Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
1. Uczestnik, akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na
nieodpłatne
wykorzystanie,
rozpowszechnianie,
utrwalanie
i
powielanie utrwalonego wizerunku na pracach graficznych
wykonanych i przesłanych do Organizatora w związku z
prowadzonym Konkursem.
2. Wykorzystywanie w zakresie określonym w ust. 1 może następować
za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z
obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach,
czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach,
publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach,
konkursach etc. Uczestnik zrzeka się praw związanych z kontrolą i
zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim
wizerunkiem.
3. Jeśli na pracy graficznej widoczny jest wizerunek innej osoby niż
Uczestnika dokonującego zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik
oświadcza, że uzyskał uprzednią zgodę tej osoby na wykorzystanie
jej wizerunku w związku z prowadzonym Konkursem i w zakresie
określonym w niniejszym paragrafie.
§ 12 Postanowienia końcowe
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1. Regulamin oraz informacje dotyczące niniejszego Konkursu dostępne
są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.
wysadzswojastara.pl.
2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w
Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów
zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób
wskazany w § 7.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych.
4. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu poprzez stronę www.
wysadzswojastara.pl Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy
Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w
niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub
dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.
6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się
przepisy Kodeksu Cywilnego art. 919–921 oraz inne przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
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