Regulamin konkursu „Studio Portretowe Ptasie Piórko”
§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem konkursu pod nazwą „Studio Portretowe Ptasie Piórko” (dalej: „Konkurs”) jest
Cosmo spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B budynek C, 02-593 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000498819, NIP: 7010413291, REGON: 147111599, o kapitale zakładowym w wysokości
5 000,00 zł (dalej: „Organizator”).

2.

Organizator jest przyrzekającym nagrodę konkursową w rozumieniu art. 921 Kodeksu
cywilnego.

3.

Konkurs przeprowadzany jest za pomocą serwisu internetowego, dostępnego pod adresem URL:
http://kochanejmamie.wedel.pl/ (dalej: „Serwis WWW Konkursu")

4.

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.

Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od chwili uruchomienia strony
konkursowej w ramach Serwisu WWW Konkursu w dniu 9 maja 2016 r. do dnia 20 maja
2016 r. do godziny 16:59:59.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie
1.

Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, która posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych
w Rzeczpospolitej Polskiej.

2.

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, pracownicy LOTTE Wedel sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „LOTTE Wedel”) ani członkowie najbliższej rodziny takich
osób. Pod pojęciem „pracowników” rozumie się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego
tytułu prawnego (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku
cywilnoprawnym). Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych,
małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

§ 3. Zasady Konkursu
1.

Zadanie konkursowe w Konkursie polega na dodaniu przy użyciu aplikacji konkursowej,
dostępnej w odpowiedniej zakładce Serwisu WWW Konkursu:
1.1.

wspólnego zdjęcia cyfrowego Uczestnika z jego mamą lub dwóch oddzielnych zdjęć
cyfrowych Uczestnika oraz jego mamy;

oraz
1.2. wykonaniu pracy konkursowej polegającej na opisaniu przez Uczestnika jak najlepszego,
jak najciekawszego i prawdziwego wspomnienia z dzieciństwa związanego z jego mamą
(dalej: „Praca Konkursowa”).
2.

Zdjęcia zgłoszone do Konkursu nie mogą być zgłoszone do udziału w innych konkursach,
promocjach ani innych działaniach promocyjnych lub reklamowych.

3.

Poszczególne elementy zadania konkursowego powinny zachowywać następujące parametry
techniczne:
3.1.
3.2.

w odniesieniu do zdjęcia – format .jpg, lub .png, rozmiar nie większy niż 10 (dziesięć) MB;
w odniesieniu do Pracy Konkursowej (opis wspomnienia) – nie więcej niż 500 (pięćset)
znaków, wliczając spacje i znaki specjalne.
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4.

Każde zgłoszenie do Konkursu powinno spełniać następujące wymagania:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

5.

Aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy wykonać kolejno następujące czynności na Stronie
WWW Konkursu:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

6.

wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej (opisu wspomnienia), uprawnionym do jej
zgłoszenia do Konkursu, powinien być zgłaszający ją Uczestnik;
w odniesieniu do przesłanego zdjęcia, Uczestnik powinien posiadać uprawnienia
umożliwiające mu zgłoszenie tego zdjęcia w ramach Konkursu oraz udzielenie zezwolenia
(licencji) na warunkach określonych w Regulaminie;
Praca Konkursowa nie może stanowić utworu zależnego w odniesieniu do cudzego
utworu, w tym przeróbki, adaptacji lub innego opracowania cudzego utworu w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
Praca Konkursowa nie powinna być przez Uczestnika wcześniej udostępniania publicznie,
w szczególności jako wpis na blogu lub w portalu społecznościowym, lub zgłoszona do
udziału w konkursie lub innej akcji promocyjnej, organizowanej przez podmioty trzecie;
jedna Praca Konkursowa może być zgłoszona do Konkursu tylko jeden raz.

załączyć jedno zdjęcie cyfrowe przedstawiające Uczestnika i jego mamę albo dwa zdjęcia
cyfrowe, z których jedno przedstawia Uczestnika, a drugie – jego mamę;
uzupełnić treść wspomnienia stanowiącego Pracę Konkursową;
wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy (dalej: „Formularz”), podając swoje dane
osobowe niezbędne do udziału w Konkursie;
wysłać zdjęcie/zdjęcia i Pracę Konkursową wraz z wypełnionym Formularzem do systemu
teleinformatycznego Organizatora za pomocą odpowiedniego przycisku widocznego pod
Formularzem.

Niedozwolone jest w ramach Konkursu dostarczanie przez Uczestnika treści, w tym Prac
Konkursowych, o charakterze bezprawnym, naruszającym prawo lub dobre obyczaje, w tym
w szczególności:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;
nawołujących do nienawiści – w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość,
przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażające uczucia religijne lub
bezwyznaniowość;
godzących w dobra osobiste Organizatora, LOTTE Wedel lub jakichkolwiek innych osób
trzecich;
naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie lub
prawa pokrewne;
naruszających prawo do wizerunku osób trzecich;
promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;
spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego
funkcjonowania systemu informatycznego Organizatora;
promujących produkty lub usługi inne, niż oferowane przez LOTTE Wedel;
zawierających antyreklamę LOTTE Wedel lub Organizatora.

7.

Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną ilość Prac Konkursowych, jednak może wygrać
tylko jedną nagrodę.

8.

Zgłoszenia do Konkursu naruszające postanowienia niniejszego paragrafu nie będą brane pod
uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu i przyznawaniu nagród.

§ 4. Nagrody i ich przyznanie
1.

W Konkursie przyrzeczone są następujące Nagrody:
1.1.

8 (osiem) Nagród I Stopnia – każda w postaci zestawu składającego się z ręcznie
malowanego portretu przedstawiającego Uczestnika oraz jego mamę (przy czym portret
wykonywany jest w technice pastelu przez wykwalifikowanego artystę, zaś wizerunek
Uczestnika i jego mamy na portrecie zostanie wykonany na podstawie zdjęcia/zdjęć
zgłoszonych wraz z nagrodzoną Pracą Konkursową) oraz 2 (dwóch) opakowań Ptasiego
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1.2.

Mleczka LOTTE Wedel o łącznej wartości 2.524,00 zł oraz kwoty pieniężnej w wysokości
280,00 zł, to jest każda Nagroda I Stopnia o łącznej wartości 2.804,00 zł (słownie: dwa
tysiące osiemset cztery złote);
80 (osiemdziesiąt) Nagród II Stopnia – każda w postaci vouchera na personalizowane
Ptasie Mleczko LOTTE Wedel o łącznej wartości 31,00 zł oraz kwoty pieniężnej w
wysokości 3,00 zł, to jest każda Nagroda II Stopnia o łącznej wartości 34,00 zł (słownie:
trzydzieści cztery złote).

2.

Nagrody w Konkursie przyznane będą przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową
(dalej: „Komisja”), która dokona oceny zgłoszonych Prac Konkursowych, a następnie wyłoni
laureatów Konkursu.

3.

Na podstawie kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.2, Komisja wyłania i nagradza
najlepsze Prace Konkursowe zgłoszone przez Uczestników. Rozstrzygnięcie Konkursu i
wyłonienie jego laureatów następuje nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od zakończenia
przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, z uwzględnieniem ust. 4 poniżej.

4.

Z uwagi na szczególne walory zgłoszonej Pracy Konkursowej Komisja może zdecydować
o przyznaniu dla tej pracy Nagrody I Stopnia jeszcze przed zakończeniem okresu przyjmowania
zgłoszeń do Konkursu (§ 1 ust. 5), jednakże w każdym wypadku co najmniej 4 (cztery) Nagrody
I Stopnia zostaną przyznane po zakończeniu okresu przyjmowania zgłoszeń.

5.

Nagrody I Stopnia zostaną przyznane tym Uczestnikom, którzy w ocenie Komisji zgłoszą Pracę
Konkursową zasługujące na miejsca od pierwszego do ósmego spośród Prac Konkursowych
zgłoszonych do Konkursu. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, przyznanie
poszczególnych miejsc Pracom Konkursowym nagrodzonym Nagrodą I Stopnia nastąpi w ciągu
7 (siedmiu) dni po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

6.

Nagrody II Stopnia zostaną przyznane tym Uczestnikom, którzy w ocenie Komisji zgłoszą Pracę
Konkursowe zasługujące na miejsca od dziewiątego do osiemdziesiątego ósmego spośród Prac
Konkursowych zgłoszonych do Konkursu.

7.

Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

8.

Nagrody wydane zostają zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W szczególności, kwota
pieniężna, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1-1.2 powyżej, stanowiąca integralną część każdej
z nagród, zostaje potrącona przez Organizatora w momencie wydania nagrody i podlega
odprowadzeniu do właściwego urzędu skarbowego na poczet należnego podatku dochodowego
od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Organizator. Oznacza to, że powyższa kwota
pieniężna nie jest wypłacana laureatowi nagrody.

§ 5. Wydanie nagród
1.

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu nagrody pocztą
elektroniczną (na adres podany w zgłoszeniu), nie później niż w terminie do 7 (siedmiu) dni,
licząc od dnia przyznania nagrody, w każdym wypadku nie później niż w dniu 3 czerwca 2016 r.
Zawiadomienie o przyznaniu nagrody zawiera informację o konieczności spełnienia przez
laureata warunków wskazanych w § 5 ust. 2 i 3 poniżej.

2.

Warunkiem wydania nagrody laureatowi jest:
2.1.
2.2.

3.

potwierdzenie chęci odbioru nagrody;
podanie danych teleadresowych niezbędnych do wydania nagrody (w tym adresu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na jaki ma być wysłana nagroda).

Potwierdzenie chęci odbioru nagrody i przekazanie informacji teleadresowych, o których mowa
w § 5 ust. 2, powinno nastąpić za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej przez laureata do
Organizatora w odpowiedzi na wiadomość e-mail informującą o wygranej, o której mowa
powyżej. Potwierdzenie to powinno być dokonane w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych,
licząc od dnia przesłania do Uczestnika wiadomości e-mail zawierającej informację o przyznaniu
nagrody.
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4.

W przypadku, w którym nagrodzony Uczestnik nie spełni warunków określonych w ust. 2
powyżej lub nie prześle w wyznaczonym terminie wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3
powyżej, Organizator może zdecydować o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi przy
odpowiednim zastosowaniu postanowień § 5 Regulaminu. W takim przypadku laureat, który nie
spełnił warunków określonych w ust. 2 powyżej lub nie przesłał w wyznaczonym terminie
wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3 powyżej, traci prawo do nagrody.

5.

Informacja o laureatach Konkursu zostanie opublikowana na stronie Serwisu WWW Konkursu.
O ile laureat nie wyrazi zgody na opublikowanie jego danych osobowych, informacja taka
zawiera jedynie imię laureata i pierwszą literę jego nazwiska oraz nazwę miejscowości
zamieszkania laureata.

6.

Wydanie nagrody nastąpi w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty przesłania przez laureata
wiadomości e-mail, zgodnie z ust. 3 powyżej. Nagroda I Stopnia dostarczana jest przesyłką
kurierską. Koszt przesłania Nagrody I Stopnia na adres w Rzeczypospolitej Polskiej pokrywa
Organizator.

7.

Nagrody II Stopnia wydawane są w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez
laureata w związku z udziałem w Konkursie.

8.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody na skutek
podania przez laureata błędnych, nieaktualnych lub niekompletnych danych teleadresowych,
jeżeli pomimo dołożenia przez Organizatora należytej staranności skontaktowanie się z tym
laureatem nie będzie możliwe. W takim przypadku nagroda nie zostanie wydana i pozostaje do
dyspozycji Organizatora.

§ 6. Własność intelektualna
1.

W zakresie, w jakim Praca Konkursowa oraz zgłoszone zdjęcie stanowi utwór w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą dokonania
zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi oraz LOTTE Wedel
niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej oraz zgłoszonego zdjęcia na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureatów. W odniesieniu do nagrodzonych Prac
Konkursowych licencja obejmuje również rozpowszechnianie nagrodzonej Pracy Konkursowej
(tj. opisu wspomnienia – w całości lub w części, według wyboru Organizatora lub LOTTE Wedel)
na Stronie WWW Konkursu, stronie WWW LOTTE Wedel, stronach (profilach) LOTTE Wedel
w serwisach społecznościowych (w tym Facebook, Instagram, Twitter) oraz w serwisie YouTube
przez okres lat 5 od daty rozstrzygnięcia Konkursu. W odniesieniu do laureatów Nagrody I
Stopnia licencja obejmuje również wykorzystanie zgłoszonego zdjęcia do sporządzenia portretu
stanowiącego nagrodę.

2.

Licencja, o której mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje zwielokrotnianie techniką cyfrową oraz
rozpowszechnianie Pracy Konkursowej (tj. opisu wspomnienia – w całości lub w części, według
wyboru Organizatora lub LOTTE Wedel) w taki sposób, by każdy miał dostęp do Pracy
Konkursowej w miejscu i czasie przez siebie wybranym (rozpowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet). Licencja udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych oraz z prawem udzielania
sublicencji. Z tytułu udzielenia licencji, o której mowa powyżej, Uczestnikowi nie przysługuje
świadczenie inne niż ewentualna nagroda w Konkursie.

3.

Laureat Nagrody I Stopnia oraz jego mama, mogą udzielić Organizatorowi i LOTTE Wedel
zezwolenia na rozpowszechnienie ich wizerunku utrwalonego na portrecie stanowiącym nagrodę
na Stronie WWW Konkursu, stronie WWW LOTTE Wedel, stronach (profilach) LOTTE Wedel
w serwisach społecznościowych (w tym Facebook, Instagram, Twitter) oraz w serwisie YouTube
lub w inny sposób, przy czym wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem
wydania nagrody laureatowi.

§ 7. Reklamacje
1.

Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane na piśmie, na adres Organizatora wskazany
w niniejszym Regulaminie lub pocztą elektroniczną, na adres e-mail: konkurs@wedel.pl.
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Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię i nazwisko, adres do korespondencji),
wskazanie nazwy Konkursu, wskazanie przyczyny reklamacji, treść żądania, oraz datę dodania
zgłoszenia konkursowego. W przypadku przesyłki pocztowej, o dacie nadania decyduje data
pocztowego stempla nadawczego.
2.

Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej
otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku, wskazując uzasadnienie swojej
decyzji. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną –
w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

3.

Reklamacje rozpatrywana są na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa
powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

4.

Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza
możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed
właściwym sądem powszechnym.

§ 8. Postanowienia końcowe
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest LOTTE Wedel sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, pod adresem: ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród i rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w
Konkursie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i
ich poprawiania.

2.

Regulamin jest udostępniony w wersji elektronicznej w Serwisie WWW Konkursu (do pobrania
w formacie PDF na urządzenie końcowe użytkownika).

3.

Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.
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