REGULAMIN KONKURSU "PAMIĄTKA Z WAKACJI"

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Pamiątka z Wakacji” i jest zwany dalej "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest firma ZAPA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Sołtysowskiej
12A/4 , 31-589 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000454294.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.tron.eu.com oraz na
profilu facebookowym: www.facebook.com/TronZapa w dniach od 10 do 31 sierpnia 2016 roku (do
godziny 23:59:59).
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: a) posiada pełną
zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu Tron na Facebooku. Przez Fana rozumie się
osobę, która:
a) Kliknęła „Lubię to” na profilu www.facebook.com/TronZapa i tym samym zyskała status Fana;
b) Nie jest pracownikiem firmy ZAPA Sp. z o.o.
c) nie jest członkiem rodziny pracownika ZAPA Sp. z o.o.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§3
NAGRODY
1.Nagrodą w Konkursie jest:
a) Za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii "Nagroda Fanów Tronu" - Aparat fotograficzny Fujifilm
Instax Mini 8 oraz 24 szt. nocniczków jednorazowych Tron
b) Za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii "Nagroda Jury" - 48 szt. nocniczków jednorazowych
Tron.

2. W Konkursie wezmą udział osoby, które w dniach od 10 do 24 sierpnia 2016 r. prześlą na adres
info@tron.eu.com wypełniony formularz „Zgłoszenie do konkursu Pamiątka z Wakacji” (Zał.1) oraz 1
wakacyjne zdjęcie dziecka lub dzieci( dopuszczalne jest również zdjęcie dzieci wraz z rodzicami ).
Zdjęcie powinno mieć minimalną rozdzielczość: 1024 x 768 pikseli i zajmować maksymalnie 5 MB .
Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Komisja konkursowa wytypuje 5 zdjęć, które następnie przejdą do finałowego etapu i zostaną
umieszone na profilu facebookowym www.facebook.com/TronZapa.
a) Zwycięzcą w kategorii "Nagroda Fanów Tronu" zostanie uczestnik, którego zdjęcie, po
opublikowaniu na naszym profilu facebookowym, otrzyma najwięcej polubień (znacznik “Lubię to”),
do końca trwania konkursu, to jest do dnia 31.08.2016 r. (do godziny 23:59:59).
b) Zwycięzcą w kategorii "Nagroda Jury" zostanie uczestnik, którego zdjęcie zostanie najwyżej
ocenione przez 5‐osobową komisję konkursową złożoną z pracowników firmy ZAPA Sp. z o.o.
3. Komisja konkursowa, złożona z pracowników firmy ZAPA sp. z o.o. oceni zdjęcia według
następujących kryteriów: (A) Zgodność fotografii z tematyką konkursu, (B) walory artystyczne i
estetyka, (C) oryginalność.
4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
5. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 5 ( słownie
pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, poprzez wiadomość mailową na adres e-mail, który
podali w zgłoszeniu.
6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca powinien odpowiedzieć,
przesyłając informację pocztą elektroniczną na adres info@tron.eu.com w terminie 30 (słownie
trzydziestu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utracenia prawa do nagrody.
7. Nagroda zostanie dostarczona drogą pocztową na wskazany przez Zwycięzcę adres, po 30 dniach
od zakończenia konkursu.
8.Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy ZAPA Sp. z o.o.
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych
osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu e-mail(poczty elektronicznej), numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin może ulec zmianie w ciągu 7 dni od momentu poinformowania o zamiarze wprowadzenia
zmiany przez Organizatora. Zmiana w regulaminie nie może powodować utraty nabytych do tego
czasu praw oraz zasad rozstrzygania konkursu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
FORMULARZ "Zgłoszenie zdjęcia do konkursu Pamiątka z Wakacji”

Imię:
Nazwisko:
Adres:
Tel. kontaktowy:
Adres e:mail:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji Konkursu „Pamiątka z Wakacji” przez Organizatorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Przystąpienie
do Konkursu jest jednoznaczne z:
1. zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu
2. wyrażeniem zgody na publikację oraz wykorzystanie zdjęć konkursowych w celach
marketingowych przez organizatora.

