REGULAMIN KONKURSU „ AKWARYSTYCZNE INSPIRACJE”
Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu "Akwarystyczne inspiracje”
Nazwa Konkursu
1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą "Akwarystyczne inspiracje”
Nazwa Organizatora Konkursu
2. Organizatorem konkursu "Akwarystyczne inspiracje” (dalej: "Konkurs") jest spółka Spectrum
Brands Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a , wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063377; NIP 951-19-83304 (dalej: „Organizator”).
3. Koordynatorem Konkursu jest firma Loyal Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Tużyckiej 8 lok.6, wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000499624; NIP 524-27-67-104 (dalej: "Koordynator"). Koordynator
odpowiedzialny jest za obsługę Konkursu, w szczególności za wydanie nagród na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.
Termin i miejsce Konkursu
4. Konkurs trwa od dnia 19.09.2016 r. godz. 00:01 do dnia 31.10.2016 r. godz. 23.59 - decyduje
data i godzina zarejestrowania Zgłoszenia konkursowego na serwerze Organizatora
realizowany
jest
za
pośrednictwem
5. Konkurs
www.akwarystyczneinspiracje.pl należącej do Organizatora.

strony

internetowej

6. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczestnicy Konkursu
7. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, będące obywatelami
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią
wymogi Regulaminu ( dalej: „Uczestnik”, „Uczestnik Konkursu”).
8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu i pracownicy firmy Loyal
Concept Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: rodziców,
dzieci, małżonków i rodzeństwo, przy czym zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni
udział przy realizacji Konkursu oraz tych, które pracowały nad projektem i wdrożeniem
Konkursu.
9. Każdy z Uczestników Konkursu przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na
postanowienia i zobowiązuje stosować się do niniejszego Regulaminu.
10. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani.
11. Uczestnicy Konkursu, których zgłoszone prace konkursowe zostały nagrodzone, zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu, zwani są dalej „Laureatami”.
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Dane osobowe
12. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celu
przeprowadzenia niniejszego Konkursu, jego realizacji i wydania nagród oraz w celach
marketingowych . Administratorem danych osobowych jest SPECTRUM BRANDS POLAND sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a. Dane osobowe będą
przetwarzane zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.). Administrator danych powierza innemu podmiotowi spółce Loyal Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Tużycka 8 lok.6, 03-683 Warszawa
przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu wyłącznie w celach i zakresie
wynikających z postanowień Regulaminu.
13. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne udziału w Konkursie. Uczestnikom Konkursu
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Nagrody w Konkursie
14. W Konkursie przewidziano następujące nagrody ( dalej: „Nagrody”).
a) 3 ( trzy) Nagrody I rzędu :
• 1 ( jedna) nagroda w postaci Karty Premiowej Sodexo o wartości 2000 PLN oraz
kwoty pieniężnej w wysokości 222 PLN;
• 1 ( jedna) nagroda w postaci Karty Premiowej Sodexo o wartości 1000 PLN oraz
kwoty pieniężnej w wysokości 111 PLN;
• 1 ( jedna) nagroda w postaci Karty Premiowej Sodexo o wartości 500 PLN oraz kwoty
pieniężnej w wysokości 56 PLN;
b) 9 (dziewięć) Nagród II rzędu:
• jeśli Laureatem Nagrody zostanie mężczyzna - nagroda rzeczowa w postaci zestawu
produktów: Golarka Remington HyperFlex Verso i karmnik dla ryb myFeeder o
łącznej wartości 460 PLN oraz kwoty pieniężnej w wysokości 51 PLN
lub
• jeśli Laureatem Nagrody zostanie kobieta - nagroda w postaci zestawu produktów:
szczotka do oczyszczania twarzy Remington Reveal i karmnik dla ryb myFeeder o
łącznej wartości 380 PLN oraz kwoty pieniężnej w wysokości 42 PLN
c) 21 (dwadzieścia jeden) Nagród III rzędu - każda w postaci niezniszczalnej latarki Varta LED
1W 3AAA oraz kubka z logo, o łącznej wartości 80 PLN oraz kwoty pieniężnej w wysokości 9
PLN.
15. Kwoty pieniężne o których mowa w ustępie poprzedzającym przeznaczone są na zapłatę
podatku od Nagrody w konkursie promocyjnym wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych.
Warunki uczestnictwa w Konkursie
16. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien dokonać prawidłowego zgłoszenia
uczestnictwa (dalej: „Zgłoszenie”) wykonując kolejno poniższe czynności:
a) wypełnić formularz rejestracyjny na stronie www.akwarystyczneinspiracje.pl podając swoje
imię i nazwiska oraz adres poczty elektronicznej;
b) wykonać zadanie konkursowe polegające na przesłaniu zdjęcia (lub zdjęć) akwarium i
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odpowiedzi na pytanie konkursowe: Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z akwarystyką ?
(dalej: „Zadanie konkursowe”, „Praca”, „Praca konkursowa”);
c) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu i w zakresie związanym z
udziałem w Konkursie oraz w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji
handlowej na temat produktów i usług Organizatora drogą elektroniczną;
d) zaakceptować Regulamin Konkursu wraz z oświadczeniem dotyczącym praw autorskich w
związku z przeprowadzeniem Konkursu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu;
e) wykonać inne czynności wskazane w niniejszym Regulaminie, a niewskazane w lit. a) – d)
powyżej.
17. Wymogi dotyczące Zadania konkursowego:
•

Odpowiedź na pytanie konkursowe nie może zawierać nie więcej niż 1000 znaków.

•

Przesłane zdjęcie akwarium musi być zapisane w formacie JPG, rozmiar zdjęcia nie może
przekroczyć 2 MB.

18. Po zarejestrowaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzyma wiadomość mailową na adres poczty
elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu, potwierdzającą rejestrację Zgłoszenia (Temat maila:
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w konkursie Tetra Akwarystyczne Inspiracje).
19. Po weryfikacji Zgłoszenia pod względem jego poprawności i zgodności z niniejszym
Regulaminem przez Organizatora Uczestnik otrzyma wiadomość mailową na adres poczty
elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu (Temat maila: Twoje zgłoszenie do konkursu Tetra
Akwarystyczne Inspiracje zostało zaakceptowane), a jego Praca konkursowa będzie widoczna w
Galerii na stronie www.akwarystyczneinspiracje.pl
Zasady Konkursu
20. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła
komisję konkursową (dalej: „Komisja”).
21. Wyłonienie Laureatów Konkursu nastąpi w trakcie niepublicznych obrad Komisji w siedzibie
Organizatora wg poniższych zasad:
a) przesłane przez Uczestników Prace konkursowe będą oceniane za ich pomysłowość,
kompozycję, estetykę i oryginalność
b) nagrody w konkursie zdobędą Uczestnicy, których Prace konkursowe zostaną uznane przez
Komisję za najciekawsze
c) Komisja oceniać będzie Prace zgłoszone przez Uczestników według poniższego
harmonogramu:
Terminy zgłoszeń
podlegających ocenie

Zadanie konkursowe
podlegające ocenie

19.09-02.10.2016 r.

Wybór Laureatów do
dnia

07.10.2016 r.
zgłoszone do Konkursu
zdjęcia akwarium

03.10-16.10.2016 r.

21.10.2016 r.

Przyznawane Nagrody
lokata 1-3

3 Nagrody II rzędu

lokata 4-10

7 Nagród III rzędu

lokata 1-3

3 Nagrody II rzędu

lokata 4-10

7 Nagród III rzędu
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17.10-30.10.2016 r.

19.09-30.10.2016 r.

04.11.2016 r.

zgłoszone do Konkursu
odpowiedzi na pytanie
konkursowe

10.11.2016 r.

lokata 1-3

3 Nagrody II rzędu

lokata 4-10

7 Nagród III rzędu

lokata 1

Karta Premiowa Sodexo o
wartości 2000 PLN + 222
PLN

lokata 2

Karta Premiowa Sodexo o
wartości 1000 PLN +111 PLN

lokata 3

Karta Premiowa Sodexo o
wartości 500 PLN +56 PLN

22. W ciągu 5 dni roboczych od obrad Komisji Organizator wyśle wiadomość mailową do Laureata
na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu informujący o przyznaniu Nagrody.
23. Lista Laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie www.akwarystyczneinspiracje.pl
do dnia 15.11.2016 r.
24. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
25. Organizator ma prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w przypadku stwierdzenia, że
Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie
przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w następujących
przypadkach:
a)

zawarcia w Pracy konkursowej treści obraźliwych i wulgaryzmów, treści politycznych,
propagandowych, religijnych lub sprzecznych z prawem,

b)

naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i
praw autorskich,

c)

gdy Uczestnik nie posiada w pełni praw autorskich do Pracy konkursowej i jej wszystkich
elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

Wydanie nagród w Konkursie
26. Warunkiem wydania nagrody jest:
a) podanie przez Laureata w odpowiedzi na wiadomość mailową z komunikatem o wygranej w
Konkursie danych koniecznych do wysłania nagrody: imienia, nazwiska, adresu pocztowego
do wysyłki nagrody wraz kodem pocztowym oraz kontaktowym numerem telefonu.
Wiadomość mailowa zawierająca powyższe informacje powinna być wysłana przez Laureata
w ciągu 5 dni roboczych od wysłania mailowego potwierdzenia o przyznanej nagrodzie o
którym mowa w ust. 22.
b) pisemne pokwitowanie odbioru Nagrody przez Laureata przesłanego zwrotną przesyłka
kurierską.
27. Nagrody zostaną przekazane Laureatom w terminie do dnia 28.11.2016 r.
28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych dotyczących adresu poczty elektronicznej, adresu zamieszkania,
adresu do wysyłki nagrody lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie
przez Organizatora nagród przyznanych w Konkursie.
29. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi:
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a) Przychód uzyskany z tytułu Nagród uzyskanych w ramach Konkursu podlega
opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1
pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
b) Płatnikiem podatku wymienionego w pkt. 28 lit. a) jest Koordynator. Przed wydaniem
nagrody Koordynator pobierze od każdego Laureata kwotę podatku i odprowadzi ją na
konto właściwego Urzędu Skarbowego. Kwota podatku zostanie pobrana z dodatkowego
świadczenia pieniężnego o którym mowa w pkt. 15.
30. Laureatom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za część rzeczową
Nagrody.
Zasady postępowania reklamacyjnego
31. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników do
dn. 16.12.2016 r. na adres Organizatora z dopiskiem: Reklamacja "Akwarystyczne inspiracje”.
O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki
kurierskiej.
32. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika jak
również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
33. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni od
daty otrzymania reklamacji.
34. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej
listem poleconym.
35. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
Postanowienia końcowe
36. Regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej:
www.akwarystyczneinspiracje.pl
37. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy polskiego prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Oświadczenie dotyczące praw autorskich w związku z przeprowadzeniem Konkursu
"Akwarystyczne inspiracje"

Oświadczam, że:

1. Jestem autorem załączonej Pracy konkursowej przekazanej w ramach konkursu „Akwarystyczne
inspiracje”, organizowanego przez spółkę SPECTRUM BRANDS POLAND sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a.
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2. Przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej Pracy, nie naruszają
one jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
3. Praca została stworzona przeze mnie bez udziału osób trzecich oraz nie zaciągnąłem do dnia
dzisiejszego jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączały moje prawo do
przeniesienia przysługujących mi praw na Organizatora Konkursu.
4. Praca stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolna
od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić
Organizatora Konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub
rozpowszechniania dzieła.
5. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie Prac (z prawem sublicencji) bez
ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz opublikowanie imienia i nazwiska w materiałach
promocyjnych związanych z Konkursem na stronie internetowej, a także na ich wykorzystywanie w
celach promocyjnych i marketingowych marki Tetra, w tym w szczególności na utrwalanie i
zwielokrotnianie prac każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i
wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie Prac 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, TV. Zezwalam na rozporządzanie i korzystanie z
opracowania Pracy, na powyżej wymienionych polach eksploatacji, bez ograniczeń terytorialnych i
czasowych
6. Organizator Konkursu będzie uprawniony do udzielania sublicencji osobom trzecim na
korzystanie z Pracy w powyższym zakresie oraz na zezwolenie tym osobom na rozporządzanie i
korzystanie z opracowania Pracy, na powyżej wymienionych polach eksploatacji, bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych;
7. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu
naruszenia praw autorskich zwalniam Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania
nadesłanej przez siebie Pracy.
8. W przypadku pokrycia przez Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z powodu
niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczenia, ureguluję wszystkie związane z
tym faktem koszty.
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