Regulamin konkursu fotograficznego
„Twój zwierzak w obiektywie”
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§ 1 Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady konkursu fotograficznego „Twój zwierzak w obiektywie”
(zwanego dalej „Konkursem”) przeprowadzanego wśród Abonentów Organizatora.
Organizatorem Konkursu jest Operator - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu,
ul. Moniuszki 13, 86-300 Grudziądz, NIP 876-000-31-78 (zwana dalej „Organizatorem”).
Fundatorem nagród jest Fox Networks Group Poland Sp. z o.o. ul. Prosta 68, 00-838
Warszawa, NIP 521-350-78-14, nadawca kanału National Geographic.
Konkurs trwa od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r.
Informacja o Konkursie zostanie udostępniona przez Organizatora Konkursu poprzez banner
na stronie internetowej Organizatora oraz m.in. newsletter konkursowy, czy też planszę
informacyjną na kanale planszowym Organizatora.
Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem
i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie Rady Nadzorczej
Organizatora, pracownicy Fundatora, a także najbliższa rodzina tych osób. Przez najbliższą
rodzinę rozumie się: wstępnych, zstępnych, oraz małżonków.
Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c.
Organizator zobowiązuje się wydać Zwycięzcom Konkursu nagrody określone szczegółowo
w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem Konkursu”).
§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie i Zadanie Konkursowe
W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które są abonentami Telewizji Kablowej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu na podstawie zawartej z Organizatorem umowy
o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telewizji kablowej (umowa nie została
wypowiedziana przez Abonenta ani Organizatora) oraz nie mają wobec Organizatora przez
cały okres trwania Konkursu żadnych zaległych zobowiązań pieniężnych i niepieniężnych
z jakiegokolwiek tytułu.
Konkurs polega na wykonaniu poniżej wskazanego zadania.
Zadanie:
Wykonaj zdjęcie jak Twój zwierzak radzi sobie w życiu codziennym.
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Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez osobę odpowiadającą wymogom z ust. 1
niniejszego paragrafu jest:
prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zwanego dalej „Formularzem
Zgłoszeniowym”) na Stronie Internetowej, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi
na Stronie Internetowej. Prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy musi zawierać co
najmniej imię i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika Konkursu, będącego abonentem
Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu wraz z adresem e-mail,
numerem telefonu kontaktowego oraz numerem ewidencyjnym klienta (wskazanym na
fakturze abonenckiej);
załączenie zdjęcia w miejscu wskazanym w Formularzu Zgłoszenia, zgodnego z tematyką
określoną w punkcie 2 powyżej, w formacie pdf lub jpg, o wielkości nie przekraczającej
5MB, w wersji kolorowej lub czarno-białej.
Zgłoszenie do udziału w Konkursie, dokonane zgodnie z punktem poprzedzającym, musi
nastąpić nie wcześniej niż dnia 1 kwietnia 2019r. i nie później niż dnia 30 kwietnia 2019r.,
zgłoszenia wcześniejsze lub późniejsze nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
Uczestnik Konkursu może dokonać jednego zgłoszenia konkursowego zawierającego jedno
zdjęcie.
W Konkursie nie będą uwzględniane zdjęcia zawierające obrazy, określenia lub zwroty
powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa
osób trzecich.
Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów
pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
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Uczestnik może przesłać wyłącznie zdjęcie, które sam wykonał, a w przypadku, gdy zdjęcie
stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – wyłącznie
zdjęcie, którego jest autorem i do którego przysługują mu prawa autorskie. Przesłanie
zdjęcia za pomocą Strony Internetowej przez Uczestnika stanowi potwierdzenie, że
Uczestnik posiada wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie do tego zdjęcia oraz że
wszystkie osoby widniejące na zdjęciu wyrażają zgodę na jego publiczne udostępnianie.
Na żądanie Organizatora Uczestnik doręczy w terminie przez Organizatora wskazanym
ww. zgodę.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedotarcie lub opóźnione dotarcie do
Organizatora zdjęcia, albo za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego
z przyczyn niezależnych od Organizatora, a w szczególności leżących po stronie dostawcy
usług internetowych albo wynikających z działania siły wyższej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie tych osób, które
nie przestrzegają postanowień Regulaminu.
Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
§ 3 Nagrody w Konkursie

1.

W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

a)

Nagroda główna:
Aparat fotograficzny Instax
o wartości 390 zł brutto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych brutto)
Nagroda druga:
Plecak z logo National Geographic
o wartości 140 zł brutto (słownie: sto czterdzieści złotych brutto)
Nagroda trzecia:
T-shirt z logo National Geographic
o wartości 19 zł brutto (słownie: dziewiętnaście złotych brutto)
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Zdobywca nagrody w Konkursie nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość
pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.
Roszczenie o wydanie nagrody przysługuje wyłącznie Zdobywcy nagrody i nie może być
przeniesione na osobę trzecią.
§ 4 Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie

1.

Wyboru finalistów oraz zwycięzcy Konkursu dokona Komisja Konkursowa, w skład której
wejdą osoby wskazane przez Organizatora.
2.
Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Komisji Konkursowej.
3.
Komisja Konkursowa dokona oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod
uwagę przede wszystkim jakość, walory artystyczne, oryginalność oraz kreatywność
przesłanego zdjęcia.
4.
Zadaniem Komisji Konkursowej będzie:
- kwalifikacja do oceny nadesłanych zdjęć,
- ocena zdjęć.
Każdy z członków Komisji może przyznać zdjęciu od 1 do 3 punktów, gdzie 3 oznacza
zdjęcie najwyżej oceniane.
5.
Wyłonienie Zdobywców nagród nastąpi do dnia 10 maja 2019r. i będzie polegało na
wyborze 3 finalistów Konkursu, których zdjęcia uzyskały największą liczbę punktów
spośród wszystkich nadesłanych zdjęć.
6.
Zdobywcą nagrody głównej w Konkursie zostanie osoba, której zdjęcie uzyskało największą
liczbę punktów spośród zdjęć wskazanych w punkcie 5 powyżej.
Zdobywcą nagrody drugiej w Konkursie zostanie osoba, której zdjęcie uzyskało drugą
w kolejności liczbę punktów spośród zdjęć wskazanych w punkcie 5 powyżej.
Zdobywcą nagrody trzeciej w Konkursie zostanie osoba, której zdjęcie uzyskało trzecią
w kolejności liczbę punktów spośród zdjęć wskazanych w punkcie 5 powyżej.
7.
W przypadku sytuacji remisowej ostateczne zdanie o osiągnięciu wyższej pozycji/miejsca
przez jedno ze zdjęć należy do Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
8.
W Konkursie zostaną uwzględnione tylko te zdjęcia, które zostały wykonane i przesłane
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym zgodnie z § 2 pkt. 8 zdanie
ostatnie, przy czym nie zostaną uwzględnione w Konkursie zdjęcia wykonane i przesłane
przez osoby wykluczone z udziału w Konkursie albo przez osoby, które z uwagi na
naruszenie postanowień Regulaminu nie wzięły skutecznie udziału w Konkursie.
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Decyzja Komisji o przyznaniu Nagrody jest ostateczna.
Lista Zdobywców nagród zostanie ogłoszona na Stronie Internetowej oraz w Programie
lokalnym TVK SM nie później niż do dnia 15 maja 2019 r., ponadto każdy ze Zdobywców
nagród w Konkursie zostanie powiadomiony o swojej wygranej i o terminie odbioru nagrody
za pomocą informacji e-mail przesłanej na adres e-mail, który podał w Formularzu
Zgłoszeniowym, w terminie do dnia 17 maja 2019 r.
Nagrody zostaną wydane Zdobywcom w siedzibie Telewizji Kablowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Grudziądzu, przy ul. Piotra Skargi 1 do dnia 24 maja 2019r. Warunkiem
otrzymania nagrody w Konkursie jest przekazanie przez Uczestnika własnoręcznie
podpisanego przez Uczestnika egzemplarza Regulaminu Konkursu.
Prawo własności nagrody przechodzi na Zdobywcę nagrody pod warunkiem odbioru
nagrody w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia wyłonionemu
Uczestnikowi nagrody z przyczyn zawinionych lub niezawinionych leżących po stronie
Uczestnika. W przypadku nieodebrania nagrody w miejscu i w terminie wskazanym przez
Organizatora nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, a prawo Zdobywcy nagrody
do ubiegania się o jej wydanie wygasa.
Uczestnik potwierdza odbiór nagrody własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu odbioru
nagrody.
§ 5 Postępowanie reklamacyjne
Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres - Telewizja
Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, ul. Piotra Skargi 1, 86-300 Grudziądz do
dnia 17 maja 2019 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data doręczenia
reklamacji pod wskazany w niniejszym punkcie adres.
Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie osobom, które wyraziły zgodę na
uczestnictwo w Konkursie.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak
również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia
Organizatorowi.
Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik
o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany
w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
§ 6 Prawa własności intelektualnej
Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie Formularza zgłoszenia oświadcza, że zgadza się
na opublikowanie zdjęcia na stronie internetowej www.tvksm.pl, na kanale planszowym
oraz w Programie lokalnym Organizatora w czasie trwania Konkursu oraz po jego
zakończeniu.
Zdobywcy nagród udzielają Organizatorowi licencji w zakresie utrwalania, zwielokrotniania
określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera,
publicznego wykonania oraz publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania
i prezentowania w Internecie pracy konkursowej. Organizator na podstawie tej licencji
może również odstępować prace na rzecz osób fizycznych i prawnych.
§ 7 Postanowienia końcowe
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem
będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według kpc.
Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie
materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego oraz innych ustaw.
Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych
w związku z Konkursem.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika
nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości
wartości nagrody.
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Kwestie związane z opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych
uzyskanych nagród reguluje ustawa z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych Dz.U.2010.51.307 ze zm.
W trakcie trwania Konkursu treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie na Stronie
internetowej pod adresem www.tvksm.pl.
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie
danych osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz z art.
7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO).
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Osobom
udostępniającym dane przysługuje między innymi: prawo dostępu do danych oraz prawo
do ich sprostowania.
Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych – imienia i nazwiska oraz
innych danych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym do celów związanych
z uczestnictwem w Konkursie oraz na opublikowanie i przedstawienie imienia, nazwiska
oraz zdjęć z wręczenia nagród na stronie internetowej www.tvksm.pl oraz na antenie
Programu lokalnego TVK SM.

Grudziądz, dnia ……………………..

……………………………………………
Podpis Uczestnika Konkursu

