REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MÓJ ŚWIAT MEBLI”
1.
1.1.

ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą „MÓJ ŚWIAT MEBLI”, zwanego dalej
„KONKURSEM”, jest Agnieszka Andrzejczak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą
Świat Mebli Agnieszka Andrzejczak
z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Francuskiej 52, zwana dalej „ORGANIZATOREM”.
1.2. Przyrzekającym nagrody jest ORGANIZATOR KONKURSU.
2.
CZAS I MIEJSCE TRWANIA
2.1. KONKURS jest organizowany w okresie od dnia 12 października 2018 r. do dnia 26
października 2018 r.
2.2. Przyjmowanie zgłoszeń do KONKURSU prowadzone jest na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej w okresie: od dnia 12 października 2018 r. od godz. 10:00 do dnia 26 października
2018 r. do godz. 23:59 poprzez:
2.2.1. wysłanie pracy konkursowej jako jej załącznik w dowolnym formacie (fotografia cyfrowa lub
analogowa/ w tym kolaż zdjęć, przy czym prace cyfrowe mogą być w zapisie PDF, JPG, GIF,
BMP, TIFF, PNG ) na adres e-mail meble@swiat-mebli.pl,
2.2.2. wysłanie pracy poprzez komunikator Messanger Świata Mebli fotografia cyfrowa w dowolnym
formacie (fotografia cyfrowa lub analogowa/ w tym kolaż zdjęć, przy czym prace cyfrowe mogą
być w zapisie PDF, JPG, GIF, BMP, TIFF, PNG)
https://www.facebook.com/Swiat.Mebli.Zielona.Gora/.
2.2.3 . dostarczenie pracy konkursowej bezpośrednio w siedzibie Salonu Meblowego Świat Mebli w
Zielonej Górze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w
godzinach od 10:00 do 14:00 (ul. Francuska 52, Zielona Góra).
2.3. Zgłoszenie pracy w trybie wskazanym w pkt 2.2. wymaga podania przez Uczestnika numeru
kuponu zgłoszenia konkursowego, nadanego z chwilą zakupu towaru wartego co najmniej 2
000,00 pln (dwa tysiące) brutto, w czasie trwania KONKURSU.
2.4. KONKURS jest nieodpłatny i jednorazowy.
2.5. Organizator nie ponosi kosztów związanych z wykonaniem i/lub dostarczeniem zgłoszeń
konkursowych z pracami przez uczestników KONKURSU.
3.
UCZESTNICY KONKURSU
3.1. Uczestnikami KONKURSU mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, tj. osoby fizyczne,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią łącznie następujące warunki:
3.1.1. zakupią w terminie od 12.10.2018 r. do 26.10.2018 r. towar w Salonie Meblowym Świat Mebli za
kwotę co najmniej 2 000,00 pln (słownie: dwa tysiące)brutto, a następnie:
3.1.2. wypełnią w siedzibie Salonu Meblowego Świat Mebli kupon zgłoszenia konkursowego
sporządzonego w 2 egzemplarzach (dla Uczestnika
i Organizatora), zawierający numer porządkowy zgłoszenia konkursowego, dane dot.
dokonanego zakupu, imię i nazwisko, adres e-mail/numer telefonu (opcjonalnie); kupon
zgłoszeniowy do KONKURSU stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursowego;
3.1.3. zaakceptowanie wymaganych w kuponie zgłoszenia konkursowego pola (akceptacja
Regulaminu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych),
3.1.4. w terminie od 12.10.2018 r. do 26.10.2018 r. złożą w Salonie Meblowym Świat Mebli, wyślą na
adres e-mail Organizatora lub poprzez Messangera dedykowanego Organizatora pracę
fotograficzną o charakterystyce spełniającej wymogi KONKURSU MÓJ ŚWIAT MEBLI, opisane
w pkt 3 Regulaminu.
3.2. Warunki KONKURSU będą zawarte w poście zamieszczonym na Fanpage’u Facebooku
Organizatora, na stronie internetowej Organizatora oraz dostępne
w siedzibie Salonu Meblowego Świat Mebli.
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Uczestnikami KONKURSU nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające
w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o
zleceniu z Organizatorem KONKURSU.
3.4. Podanie przez Uczestnika KONKURSU na kuponie zgłoszeniowym KONKURSU
nieprawdziwych, niepełnych danych bądź niepodanie ich w ogóle, powoduje brak możliwości
zidentyfikowania Uczestnika lub skontaktowania się z nim przez Organizatora oraz powoduje
wykluczenie Uczestnika
z KONKURSU.
3.5. Uczestnik nie może zgłosić pracy konkursowej w trakcie trwania Konkursu do innego
konkursu, w szczególności do innego podmiotu, innego niż Organizator KONKURSU.
4.
TEMATYKA KONKURSU MÓJ ŚWIAT MEBLI
4.1. KONKURS MÓJ ŚWIAT MEBLI polega na wykonaniu przez Uczestnika pracy konkursowej w
postaci fotografii ukazującej logo ŚWIAT MEBLI w sposób pomysłowy, estetyczny, np. w
ciekawym otoczeniu, bądź ujęciu.
4.2. Każdy Uczestnik będzie mógł pobrać na stronie www.swiat-mebli.pl Organizatora plik z Logo
ŚWIAT MEBLI, zaś w Salonie Meblowym ŚWIAT MEBLI wizytówki zawierające LOGO ŚWIAT
MEBLI celem umożliwienia wykorzystania ich w pracy konkursowej, przy czym warunkiem
KONKURSU nie jest użycie tych materiałów. Wykorzystywanie LOGO w innym celu niż
w związku z KONKURSEM jest bezprawne i niedozwolone.
4.3. KONKURS ma na celu wybranie najlepszych prac konkursowych, przy czym
w ocenie prac będą brane pod uwagę:
4.3.1. zgodność z tematem KONKURSU,
4.3.2. oryginalność ukazania logo ŚWIAT MEBLI,
4.3.3. wartość estetyczna fotografii.
4.4. Zgłaszając się do KONKURSU, Uczestnik oświadcza, że zgłoszona do KONKURSU praca
konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste
do tej pracy, w tym prawo do wykorzystania go w ogłoszonym KONKURSIE.
4.5. Uczestnik może przedstawić do KONKURSU więcej niż jedną pracę konkursową, przy czym
jeden Uczestnik może być Zwycięzcą tylko jednej nagrody.
4.6. Praca konkursowa, która zawiera słowa, obrazy, wizerunki, linki powszechnie uznawanych za
niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące lub naruszające prawa lub interesy
Organizatora KONKURSU, osób trzecich, w tym osób sportretowanych na fotografii,
uczestników konkursu, nie będą brane pod uwagę przez Organizatora, który zastrzega
możliwość ich usunięcia
i niepublikowania.
4.7. Praca konkursowa nie może być reklamą lub promocją podmiotu/produktu/usługi innego niż
Organizatora KONKURSU.
5.
OŚWIADCZENIA I ZGODY UCZESTNIKA
5.1. Uczestnik oświadcza, że jest jedynym twórcą pracy konkursowej oraz że praca konkursowa nie
narusza dóbr czy praw osobistych, w szczególności praw autorskich ani pokrewnych osób
trzecich, w tym nie zawiera elementów mogących być uznanymi za wulgarne, niemoralne,
sprzeczne z dobrymi obyczajami lub promujące alkohol, narkotyki, przemoc lub inne
zachowanie sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte normy,
w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, itp.
5.2. Jeżeli praca konkursowa zawiera wizerunek osoby, Uczestnik oświadcza,
że dysponuje pisemną zgodą tej osoby/osób, której/których wizerunek utrwalono w pracy
konkursowej, na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku takiej osoby w ramach
pracy konkursowej w czasie nieograniczonym poprzez rozpowszechnianie wizerunku w celach
związanych z KONKURSEM
i jego promocją, w tym na stronach wybranych serwisów internetowych,
w szczególności na stronie www.meble-swiat.pl, na portalu Facebook w ramach Fanpage’a
3.3.
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7.
7.1.

8.

Meble Świat oraz w siedzibie Salonu Meblowego Meble Świat, wykorzystania wizerunku w
reklamie i promocji Organizatora KONKURSU,
a w szczególności w reklamie prasowej, internetowej, billboardowej, oraz
w gadżetach reklamowych i promocyjnych.
Na osobny wniosek Organizatora Uczestnik przedstawi stosowne oświadczenie osoby, której
wizerunek znalazł się na pracy konkursowej w formie skanu bądź oryginału pod warunkiem
wyłączenia Uczestnika z KONKURSU.
Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonych do KONKURSU prac konkursowych
przez Organizatora na potrzeby KONKURSU, na polach eksploatacji, o których mowa w pkt
8.2. Regulaminu, a w szczególności na stronie internetowej www.swiat-mebli.pl i Fanapage’a
Świat Mebli, wyświetlanie
i powielanie pracy w dowolnej technice, na zasadzie nieodpłatnej licencji wyłącznej, na czas
trwania KONKURSU i po jego zakończeniu, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 8.2.
Regulaminu, a tym samym udziela Organizatorowi KONKURSU nieodpłatnej licencji do pracy
konkursowej bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji oraz praw zależnych
z prawem do zezwalania wykonywania prawa zależnego, na wymienionych
w pkt 8.2. polach eksploatacji.
Uczestnik wyraża zgodę, żeby prace konkursowe zamieszczone w www.swiat-mebli.pl, na
Fanpage’a Świat Mebli i w siedzibie Salonu Meblowego Świat Mebli (do wyboru przez
Organizatora) były rozpowszechniane bez oznaczania imieniem i nazwiskiem Uczestnika,
chyba że Uczestnik wyrazi na to pisemną zgodę. W takiej sytuacji prace konkursowe będą
oznaczone numerem kuponu zgłoszenia konkursowego podawanym Uczestnikowi w chwili
zgłoszenia do KONKURSU.
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
Nad przebiegiem KONKURSU i dokonaniem wyboru nagrodzonych prac
i przyznaniem nagród czuwają Osoby powołane przez Organizatora jako Jury KONKURSU. W
skład Jury wchodzą 3 osoby Organizatora, w tym Organizator KONKURSU, Agnieszka
Andrzejczak oraz Adam Ćwieczkowski, Katarzyna Kabanowska.
Wybór zwycięzców podejmuje Jury samodzielnie większością głosów na podstawie
subiektywnej oceny estetycznej prac konkursowych oraz w oparciu
o zasady pomysłowości i innowacyjności przedstawienia Logo ŚWIAT MEBLI.
Organizator zastrzega brak możliwości podważenia wyboru najlepszych prac konkursowych.
Organizator nie przewiduje odwołań od decyzji Jury w zakresie nagród.
Zwycięzcy (zgodnie z danymi udostępnionymi przez Uczestników zostaną ogłoszeni w
siedzibie Salonu Meblowego Świat Mebli w dniu 27.10.2018 r.
o godzinie 12:00. Ponadto Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie i/lub mailowo na
podany przez nich sposób kontaktu. Uczestnicy, niebędący zwycięzcami KONKURSU będą
poprzez stronę www Świat Mebli oraz jego Fanpage powiadomieni o sposobie
odbioru/otrzymania nagród pocieszenia.
Organizator zastrzega, że wydanie nagrody będzie uzależnione od podania przez Zwycięzców
KONKURSU danych dot. miejsca dostawy nagrody oraz ustalenia daty dostawy, nie później
niż w terminie miesiąca od daty ogłoszenia KONKURSU bądź wskazania woli odebrania
nagrody na własny koszt i ryzyko w terminie miesiąca od ogłoszenia KONKURSU.
Organizator ponosi koszty jednorazowej dostawy nagrody na wskazany przez Zwycięzcę adres
w ustalonym terminie wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na terenie miasta
Zielona Góra.
NAGRODY
Nagrody w KONKURSIE są szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Regulaminu
KONKURSU. Organizator przewiedział 12 nagród głównych dla zwycięzców KONKURSU
oraz tzw. nagrody pocieszenia dla każdego uczestnika KONKURSU.
PRAWA AUTORSKIE
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W przypadku, jeżeli praca konkursowa zgłoszona przez Uczestnika do KONKURSU stanowi
utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik oświadcza, że jako twórcy, przysługują
mu autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej,
w zakresie niezbędnym do udzielenia nieodpłatnej licencji, jak również, że praca konkursowa
nie stanowi opracowania w rozumieniu ww. ustawy.
Uczestnik KONKURSU, z chwilą zawiadomienia o wygranej, udziela Organizatorowi
KONKURSU wyłącznej, nieodpłatnej licencji do pracy konkursowej bez ograniczeń
terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji oraz praw zależnych z prawem do zezwalania
wykonywania prawa zależnego, na poniżej wymienionych polach eksploatacji. W terminie 10
dni od dnia wezwania przez Organizatora KONKURSU Nagrody Zwycięzca zobowiązuje się
do zawarcia z Organizatorem pisemnej nieodpłatnej umowy przenoszącej pełnię autorskich
praw majątkowych do pracy konkursowej Uczestnika będącego Zwycięzcą KONKURSU na
Przyrzekającego Nagrody, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili przekazania
nagrody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (i) w zakresie utrwalania i
zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, (ii) w zakresie obrotu
oryginałami pracy konkursowej albo jej egzemplarzami, na których ją utrwalono –
wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, (iii) w zakresie
rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż wskazany w ppkt (i)
i (ii) – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie jej w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie,
w sieci Internet, na plakatach wielkoformatowych oraz w innych formach komunikacji,
promocji, reklamy, (iv) oznaczania i produkcji towarów, wykonywanie i zezwalanie na
wykonywanie autorskich praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w
niniejszym ustępie (rozporządzanie, wykonywanie i korzystanie z praw zależnych / z
opracowań wraz z prawem do udzielania takich zezwoleń osobom trzecim) prawa zależnego
do pracy konkursowej, w tym prawo do zezwalania na rozporządzanie
i korzystanie z opracowań pracy konkursowej w dowolny sposób, w części
i całości, na polach eksploatacji bez podawania danych Zwycięzcy, (v) wykorzystanie dla
potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora,
w tym w formie reklamy prasowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i
domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach
i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na wszystkich polach
eksploatacji wskazanych w tym ustępie.
Organizator ma prawo zmniejszenia/skompresowania fotografii zgłoszonych przez Uczestnika
w ramach pracy konkursowej, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.
DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych uczestników KONKURSU jest Organizator - Agnieszka
Andrzejczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Andrzejczak Świat
Mebli z siedzibą w Zielonej Górze przy
ul. Francuskiej 52. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników KONKURSU
będą przetwarzane w celu realizacji KONKURSU. Dane osobowe mogą być także
przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia uzasadnionych celów administratora
danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi
Zwycięzcom otrzymanie nagród.
Wszelkie informacje w zakresie sposobu przetwarzania danych osobowych
w związku z realizacją KONKURSU znajdują się w siedzibie Salonu Meblowego Świat Meble
oraz na stronie www.swiat-mebli.pl
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9.4.
9.5.

W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane
przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie KONKURSU.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Dziękujemy za udział w naszym KONKURSIE.
Zespół Świat Mebli
Załącznik 1
Zestawienie nagród w KONKURSIE MÓJ ŚWIAT MEBLI:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Za zajęcie 1. miejsca – Szafa Star,
Za zajęcie 2. miejsca – Komoda Bianko,
Za zajęcie 3. miejsca – Fotel Columbus,
Za zajęcie 4. miejsca – Fotel Modo,
Za zajęcie 5. miejsca – Komoda Modern,
Za zajęcie 6. miejsca – Komoda Haga,
Za zajęcie 7. miejsca – Rtv Haga,
Za zajęcie 8. miejsca – Przedpokój Gana,
Za zajęcie 9. miejsca – Fotel Vire,
Za zajęcie 10. miejsca – Fotel Q-101,
Za zajęcie 11. miejsca – Stolik Fjord,
Za zajęcie 12. miejsca – Fotel Q-G2
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