Regulamin Konkursu

Moje wymarzone wakacje”

„

§ 1. Postanowienia wstępne
1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
2. Organizatorem Konkursu jest Inter-Team Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie [ul. Białołęcka 233, 03253 Warszawa], wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS:
0000139224, NIP: 5240301927 zwany dalej „Organizatorem”.
3. Celem Konkursu jest wyłonienie dziesięciu najciekawszych prac konkursowych, o którym mowa w §
1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, które w przyszłości może zostać przez niego wykorzystana jako
element działalności marketingowej.

§ 2. Termin Konkursu
Konkurs odbędzie się w dniach od 20 kwietnia 2016 do 30 września 2016 r.

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba małoletnia, która spełni poniższe warunki:
1. W terminie, o którym mowa w § 2 niniejszego Regulaminu wypełni zadanie konkursowe, czyli
samodzielnie wykona jedną pracę plastyczną na temat: „Moje wymarzone wakacje”.
2. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem uczestnika, wiekiem (praca
powinna być podpisana na odwrocie, musi być do niej dołączony kupon konkursowy z wymaganymi
danymi).
3. Prace uczestników będą zebrane w jedną przesyłkę i do dnia 30 września 2016 r. wysłane na adres
Organizatora: Redakcja O.K. Serwis Press, ul. Białołęcka 233, 03-253 Warszawa.
4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą z poniższym:
a. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Inter-Team
Sp.
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i przebiegiem Konkursu pod nazwą „Moje wymarzone wakacje”, zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz.U.2002.101.926 j.t. z późn.
zm.].”

Podanie niniejszych danych osobowych jest dobrowolne niemniej konieczne dla potrzeb
rozstrzygnięcia konkursu. Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/-em poinformowana/-y
o prawie dostępu do swoich danych i prawie ich poprawiania.
b. „Przystępując do Konkursu „Moje wymarzone wakacje…” zapoznałam/-em się z treścią
regulaminu Konkursu oraz akceptuję jego treść”.
c. „W przypadku zwycięstwa w Konkursie, wyrażam zgodę na upublicznienie swojego imienia
i nazwiska oraz wizerunku w materiałach promocyjnych Organizatora Inter-Team Sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie oraz w przekazach medialnych związanych z zakończeniem Konkursu i
wręczeniem nagrody”.

§ 4. Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są:
- zestaw gadżetów odblaskowych,
- książeczka do kolorowania
2. Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

§ 5. Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznania nagród
1. Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie Zwycięzców nastąpi w terminie do dnia 31 października
2016r.
2. Zwycięzców wyłoni w drodze głosowania, większością głosów jury konkursowego.
3. Z przebiegu głosowania zostanie sporządzony protokół, uwzględniający m. in. następujące dane:
imiona i nazwiska członków jury, datę i miejsce głosowania, liczbę przesłanych zgłoszeń konkursowych,
opis przebiegu pracy jury, sposób wyłonienia Zwycięzców konkursu oraz ich imiona i nazwiska.
Niniejszy protokół zostanie podpisany przez wszystkich członków jury.
4. Po rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu Zwycięzców Organizator niezwłocznie skontaktuje się ze
Zwycięzcami drogą mailową bądź telefonicznie.
5. Warunkiem wydania Zwycięzcom nagród jest przeniesienie przez Zwycięzców na Organizatora, w
formie pisemnej autorskich praw majątkowych do utworu, autorstwa Zwycięzców, na następujących
polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - w tym wprowadzanie do pamięci komputera
oraz 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 w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 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.
6. Wraz z przeniesieniem praw autorskich, o którym mowa powyżej, Zwycięzcy Konkursu dodatkowo
udzielą Organizatorowi, nieodpłatnie, wyłącznego prawa do wykonywania w sposób nieograniczony
terytorialnie ani czasowo oraz zezwalania osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich
do hasła reklamowego na polach eksploatacji, których dotyczy przeniesienie praw autorskich.
7. Organizator zachowuje autorskie prawa majątkowe do utworu i prawo własności egzemplarza
przesłanego zgłoszenia konkursowego, na którym utwór utrwalono nawet wówczas, gdy utwór
w ogóle nie zostanie przez Organizatora wykorzystany.
8. Nagrody, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu, zostaną wręczone Zwycięzcom
w terminie i miejscu ustalonym przez Organizatora ze Zwycięzcami, o czym Zwycięzcy zostaną
poinformowani drogą mailową bądź telefonicznie z 7-dniowym wyprzedzeniem.

§ 6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do składania reklamacji, co do jego przebiegu i wyników w formie
pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, nie później niż w terminie 7 dni od
zakończenia konkursu.
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni
roboczych od daty otrzymania reklamacji.
3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni
roboczych od daty jej rozpatrzenia, w formie pisemnej, listem poleconym.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do
Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po
stronie Zwycięzców.
3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora: ul. Białołęcka 233, 03-253 Warszawa oraz w
oddziałach Organizatora Inter-Team Sp. z o.o. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

