REGULAMIN KONKURSU
„Jesień w moim domu”
I. Organizator
1.
Blachotrapez sp. z o.o. w Rabce-Zdroju
II. Uczestnicy
1. Uczestnikiem Konkursu mogą być dzieci w wieku od 2 lat, za zgodą opiekuna
prawnego.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani też członkowie
najbliższej rodziny wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumieć
należy wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa,
rodziców małżonków, kuzynów oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Konkurs trwa od 27 września 2021 r. do 3 października 2021 r.
4. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
5. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie prace autorskie.
6. Przystąpienie do udziału w konkursie następuje poprzez zamieszczenie komentarza
pod postem konkursowym na Facebooku Blachotrapez lub KROP wraz ze zdjęciem pt.:
„Jesień w moim domu”.
III. Cel konkursu
1. Promowanie marki Organizatora.
IV . Zasady udziału w konkursie
1. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi
samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na
innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem
deklaracji w powyższych zakresach.
2. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu korzystania przez
Organizatora z nagrodzonej pracy.
3. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób
trzecich, w szczególności praw autorskich.
V. Prawa Autorskie
1. Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do konkursu potwierdza, że:
a) zgłoszony przez niego Utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie
nagradzany w innych konkursach;
b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości;
c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworu w pełnym zakresie oraz prawa
te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich.
Uczestnik oświadcza, że korzystanie z Utworu w zakresie koniecznym dla realizacji
konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw
osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych.
2. Uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Utworu w zakresie, w jakim
stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych,
oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie internetowej Organizatora, a tym
samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody
na użytkowanie Utworu przez Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
3. Uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi
i autorskimi prawami osobistymi do Utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie
udziału w konkursie. Z chwilą wzięcia udziału w konkursie, uczestnik udziela
Organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji

na korzystanie z Utworu przez czas nieokreślony. Licencja udzielona zostaje
na następujących polach eksploatacji:
a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Utworu w całości lub w części,
b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy
wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu
magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy
Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia,
c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi
utworami lub wprowadzanie innych zmian,
d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Utwór utrwalono w tym
ich odsprzedaż, użyczenie,
e) rozpowszechnianie Utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie,
wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet lub Intranet,
f) wykorzystywanie Utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie Utworu lub
jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych,
w szczególności, w sieci Internet,
na materiałach brandingowych, gadżetach
reklamowych, itp.
4. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, Uczestnik przyjmuje na siebie, pełną
odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich
Uczestnik, po zawiadomieniu przez Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora
z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia
uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce Organizatora w każdym
sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie
Organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot
od Organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie
związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej,
a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób
trzecich.
5. Dodatkowo Uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych
i osobistych:
a) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania
dodatkowej zgody Uczestnika, opracowań Utworu, w szczególności poprzez
dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora z tych
opracowań wg uznania Organizatora;
b) zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym
w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań Utworu oraz rozporządzanie
tymi opracowaniami według uznania Organizatora;
c) upoważnia Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Utworu,
a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia
i miejscowości lub pseudonimu Uczestnika;
d) przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego do Utworu.
6. Powyższe oznacza w szczególności, lecz nie wyłącznie, że Organizator może korzystać
z przesłanego Utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych
z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, internet itp.)
oraz może udzielać sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień.

VI. Zasady szczegółowe
1. Uczestnik konkursu może zamieścić tylko jedną pracę na profilu Facebook
Blachotrapez lub KROP.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac,
niespełniających kryteriów tematycznych oraz wymogów wymienionych w
niniejszym regulaminie.
VII. Terminarz
1. Prace w ramach niniejszego konkursu, zgodnie z wymogami Organizatora należy
zamieścić tylko na jednym profilu Facebook Blachotrapez lub KROP, w okresie
trwania konkursu, najpóźniej do dnia 3 października 2021 r.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 7 października 2021 r.
VIII. Ogłoszenie wyników
1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o sposobie wręczenia nagród w
wiadomości prywatnej.
3. Nagrody przyznane w konkursie zostaną Laureatom doręczone droga pocztową na
adres wskazany w wiadomości prywatnej do 20 października 2021 r.
IX. Nagrody
1. W konkursie nagrodzonych zostanie łącznie 30 najciekawszych prac
zamieszczonych na profilu Facebook KROP/BLACHOTRAPEZ, przy czym 15
nagród zostanie przyznanych za zamieszczenie najciekawszych prac na profilu
Facebook Blachotrapez i 15 nagród zostanie przyznanych za zamieszczenie
najciekawszych prac na profilu Facebook KROP.
2. Przewidziane są następujące nagrody: każdy z laureatów wyłonionych w
konkursie otrzyma nagrodę rzeczową w postaci drobnego upominku w formie
zestawu plastycznego o wartości nieprzekraczającej 200 zł.
X. Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
3. Do każdej konkursowej pracy należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego na udział
w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych dziecka, poprzez jej oznaczenie
na profilu Facebook Blachotrapez i KROP.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WW („RODO”), na potrzeby
przedmiotowego konkursu.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. administratorem danych osobowych jest
Blachotrapez Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul.Kilińskiego 49A; kontakt do
inspektora ochrony danych: iod@blachotrapez.com.pl.
6. Nagroda korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1
pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

