REGULAMIN KONKURSU
„Rowerowy świat dziecka 2013”
I.

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.
Konkurs fotograficzny „Rowerowy świat dziecka 2013" (zwany dalej Konkursem)
organizowany jest przez Velo sp.z o.o.z siedzibą w Gliwicach, ul. Pszczyńska 305, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000059870 (Sąd
Rejonowy w Gliwicach Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 200 000 PLN,
NIP: 631-19-90-396, rejestr GIOŚ: E00006030WBW, zwaną dalej Organizatorem.
2.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 3 czerwca i trwać będzie do 19 czerwca 2013 roku.

II.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.
Zdjęcia konkursowe mogą zgłaszać wszystkie osoby, które wypełnią formularz zgłoszeniowy
zamieszczony na stronie internetowej Organizatora http://blogrowerowy.pl/newsletter/rowerowy-swiatdziecka-2013-nowy-konkurs-fotograficzny/
(zwane dalej Uczestnikami).
2.
Uczestnicy niepełnoletni mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców,
opiekunów lub przedstawicieli ustawowych.
3.
Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych zamieszkałych na terenie RP.
4.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin do
drugiego stopnia pokrewieństwa.
5.
Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii pod warunkiem, że
będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast).
Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania
elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zdjęcia konkursowe nie
spełniające kryteriów, o których mowa powyżej nie będą przyjmowane do Konkursu.
6.
Zdjęcia konkursowe będą przyjmowane od 3 czerwca do 14 czerwca 2013r. Decyduje data
otrzymania przez Organizatora formularza zgłoszeniowego zawierającego pliki z opisanymi pracami
zgłaszanymi do Konkursu oraz podpisanymi oświadczeniami. Aby Konkurs się odbył musi zgłosić się
do niego co najmniej pięciu Uczestników, których zdjęcia zostały zakwalifikowane do Konkursu.

III.

ZASADY KONKURSU

1.
Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na
stronie internetowej http://blogrowerowy.pl/newsletter/rowerowy-swiat-dziecka-2013-nowy-konkursfotograficzny/
2.
Na każdym zdjęciu konkursowym musi być widoczne dziecko oraz motyw kojarzący się z
rowerem.
3.
Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia konkursowe. Maksymalna
wielkość pliku ze zdjęciem nie może przekroczyć 5 mb. Każde zdjęcie nie może być mniejsze niż
400px szerokości oraz 400 px wysokości.
4.
Każda z przesłanych do Konkursu fotografii powinna być opisana co najmniej następującymi
informacjami: imię i nazwisko autora, miejsce wykonania zdjęcia. Zdjęcia, które nie zawierają wyżej
określonych informacji nie będą przyjmowane do Konkursu.
5.
Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zdjęć konkursowych, które zostaną
zakwalifikowane do Konkursu (wyświetlone na stronach stanowiących własność Organizatora (w tym
na www.blogrowerowy.pl, www.velo.pl oraz www.dobresklepyrowerowe.pl).
6.
Zgłoszone do Konkursu zdjęcie nie może być zdjęciem nagrodzonym w innym konkursie
fotograficznym.
7.
Uczestnik Konkursu przesyłając zdjęcie konkursowe wraz z opisem oświadcza, iż:
71.
przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych utworów,
7.2.
wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyraziły zgodę na opublikowanie ich wizerunku
oraz na jego publiczną ekspozycję z godnie z pkt 7.4, 7.5 i 7.6, a w przypadku dzieci zgodę w
powyższym zakresie wyrazili ich rodzice, opiekunowie lub przedstawiciele ustawowi. Organizator w
przypadku wątpliwości może zażądać przesłania takiej zgody w formie pisemnej,

7.3.
wyraża zgodę na publikację utworów oraz imienia i nazwiska autora na stronach
internetowych stanowiących własność Organizatora,
7.4.
z momentem przesłania przenosi na Velo sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach całość autorskich
praw majątkowych do utworów i wyraża zgodę na wielokrotne ich publikowanie. Przeniesienie
autorskich praw majątkowych do utworów odnosi się do następujących pól eksploatacji na terytorium
całego świata: utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do
ilości i wielkości nakładu, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera,
wystawianie, najem, dzierżawa, użyczanie, udzielanie licencji na wykorzystanie, a także
rozpowszechniania ich poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych,
Internecie i Intranecie,
7.5.
wyraża zgodę Organizatorowi na odsprzedaż przesyłanych utworów w zakresie nabytych
autorskich praw majątkowych i na wykonywanie praw majątkowych do utworów zależnych oraz
udziela Organizatorowi wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich,
7.6.
wyraża zgodę na dokonywanie modyfikacji przesyłanych utworów,
7.7.
przesyłane utwory są wolne od wad prawnych,
7.8.
w przypadku gdyby osoba trzecia wystąpiła do Organizatora z roszczeniem z tytułu
naruszenia jej praw przez wykorzystanie przesłanych przez niego materiałów, zobowiązuje się pokryć
wszelkie koszty z tym związane poniesione przez Organizatora (w tym koszty postępowania
sądowego, zastępstwa procesowego oraz zasądzonych odszkodowań).
8.
W dniu 14 czerwca przy zakwalifikowanych do konkursu zdjęciach dodany zostanie
mechanizm pozwalającym osobom odwiedzającym stronę Konkursu wrazić swoje preferencje w
stosunku do prac poprzez serwis internetowy Facebook.com. Mechanizm będzie funkcjonował do 19
czerwca 2013r.

IV.

ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA

1.
Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów
poniesionych w związku z udziałem w Konkursie.
2.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn
od niego niezależnych.
3.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych Uczestnika.
Podanie nieprawdziwych danych skutkuje wykluczeniem z Konkursu i przepadkiem prawa do
ewentualnej nagrody.
4.
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn.
5.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbiorze nagrody
z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego w Konkursie Uczestnika.

V.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

1.
Ocena nadesłanych zgłoszeń konkursowych dokonywana będzie przez Komisję powołaną
przez Organizatora i składającą się z członków Zarządu Organizatora oraz pracowników działu
marketingu i działu zamówień.
2.
Komisja będzie oceniać zgłoszenia konkursowe nadesłane przez Uczestników według
własnego uznania, uwzględniając stopień dopasowania zgłoszenia konkursowego do tytułu konkursu.
3.
Komisja, biorąc pod uwagę adekwatność zgłoszenia nadesłanego przez Uczestnika, oceni
pracę uwzględniając kryteria wskazane powyżej i przyzna nagrodę główną fotelik marki Hamax,
model: Caress.
4.
Nagrodzony w Konkursie nie może przenieść prawa do nagrody na osoby lub podmioty
trzecie.
5.
Nagrody, których wartość nie przekracza kwoty 760,00 zł brutto ustalonej na podstawie art. 21
ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z
2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami) są wolne od podatku dochodowego.
6.
W przypadku nagród, których wartość przekracza kwotę, o której mowa powyżej, obowiązek
dokonania zapłaty podatku obciąża nagrodzonego Uczestnika. Organizator oblicza należną kwotę
podatku oraz wskazuje adres i konto na jakie należy dokonać wpłaty. Informacja ta zostanie
przekazana drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres email.
7.
Lista nagrodzonych fotografii podana zostanie przez Organizatora do publicznej wiadomości
na stronach internetowych www.blogrowerowy.pl, www.velo.pl oraz www.dobresklepyrowerowe.pl

najpóźniej do dnia 19 czerwca 2013 r. Każdy z nagrodzonych Uczestników zostanie poinformowany o
wygranej za pomocą poczty elektronicznej. Aby otrzymać nagrodę jest on zobowiązany, nie później
niż w terminie 7 dni od daty wysłania przez Organizatora informacji o wygranej, przesłać do
Organizatora e-mailem zwrotnym swoje dane adresowe. W przypadku nie przesłania danych w
powyższym terminie nagroda nie zostanie wysłana, a jej przyznanie anulowane.
8.
Nagrody przesłane zostaną na koszt Organizatora pocztą za potwierdzeniem odbioru lub
spedycją kurierską na adres wskazany przez nagrodzonego Uczestnika, w terminie 7 dni od daty
otrzymania jego danych adresowych. Nagrodzony Uczestnik jest zobowiązany pisemnie pokwitować
odbiór nagrody.
9.
Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
10.
Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z
niniejszym regulaminem służy każdemu Uczestnikowi w terminie do 30 lipca 2013 r.
11.
Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności
skierowanej na adres Velo sp. z o.o. ul. Pszczyńska 305, 44-100 Gliwice. Reklamacja zostanie
rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu
nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika.

VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu i jest
udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na
stronie internetowej http://blogrowerowy.pl/newsletter/rowerowy-swiat-dziecka-2013-nowy-konkursfotograficzny/
2.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń internetowych.
3.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie.
4.
Prace osób, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
5.
Zdjęcie konkursowe nie spełniające któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
regulaminie nie zostanie przyjęte do Konkursu.
6.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.
7.
Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej
http://blogrowerowy.pl/newsletter/rowerowy-swiat-dziecka-2013-nowy-konkurs-fotograficzny/
potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.

Gliwice, dnia 3.06.2013 r.

