REGULAMIN KONKURSU „NATURAL ENERGY CHALLENGE”

I. Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem konkursu pod nazwą „NATURAL ENERGY CHALLENGE” (dalej:
„Konkurs”) jest CreativeHarder Sp. z o.o. w Warszawie, adres: 04-840 Warszawa, ul. Drwali
9A, NIP: 9522117964, REGON: 280546101, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000366325, (dalej: „Organizator”). Adres korespondencyjny: CreativeHarder
Group, ul. Londyńska 11, 03-921 Warszawa. Adres e-mail: sekretariat@creativeharder.pl.

2.

Dostawcy oraz dystrybutorzy nagród w Konkursie, w tym Zbyszko Company, w żaden
sposób nie partycypują ani też nie są współorganizatorami Konkursu, a jedynie mogą być
podmiotami, od których zakupione zostały nagrody.

3.

Konkurs będzie odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
regulaminie (dalej: „Regulamin”).

4.

Konkurs organizowany jest z wykorzystaniem stron internetowych tworzących serwis
internetowy dostępny pod adresem: http://www.naturalenergy.com.pl (dalej: „Serwis”)

II.

5.

Miejscem Konkursu jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6.

Konkurs będzie trwać od dnia 14.05.2018r. do dnia 15.06.2018r. włącznie.

Uczestnicy Konkursu
1.

Konkurs jest skierowany wyłącznie do osób fizycznych, pełnoletnich, posiadających
pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.

2.

W Konkursie nie mogą wziąć udziału członkowie organów lub pracownicy Organizatora
oraz inne osoby zaangażowane w organizację Konkursu (współpracownicy Organizatora i ich
pracownicy, dostawcy oraz dystrybutorzy nagród w Konkursie, w tym Zbyszko Company, i
ich pracownicy), a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo.

3.

Osoba zgłaszająca udział w Konkursie może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

4.

Osoba zgłaszająca udział w Konkursie zobowiązana jest zapoznać się z treścią
Regulaminu. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest rozumiane jako zaakceptowanie treści
Regulaminu.

5.

Osoba, która zgłosi udział w Konkursie oraz spełnia wszystkie warunki udziału w
Konkursie zgodnie z Regulaminem, jest Uczestnikiem („Uczestnik” lub „Uczestnik
Konkursu”, a wszystkie takie osoby łącznie to „Uczestnicy” lub „Uczestnicy Konkursu”).

III.

Zasady udziału w Konkursie
1.

W celu udziału w Konkursie należy w terminie od dnia 14.05.2018r. do dnia 15.06.2018r.
włącznie

wykonać

zadanie

konkursowe

polegające

na

przesłaniu

pakietu

zdjęć

dokumentujących minimum 4 (cztery) treningi Uczestnika odbyte na świeżym powietrzu w
czasie trwania Konkursu. Zdjęcia należy przesyłać na adres email Organizatora:
konkurs@naturalenergy.com.pl

Uczestnik zgłaszając udział w Konkursie oświadcza i gwarantuje, że zdjęcia zgłaszane

2.

przez niego do Konkursu są pracą wyłącznie jego autorstwa, że jest jedynym właścicielem
praw

autorskich do tych zdjęć oraz że zgłoszone zdjęcia nie były nigdzie wcześniej

publikowane.
3.

Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu zdjęć zawierających jakiekolwiek treści
sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w
szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne.

4.

Uczestnik zgłaszając udział w Konkursie oświadcza i gwarantuje, że zdjęcia zgłaszane
przez niego do Konkursu nie naruszają jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich,
w tym w szczególności praw autorskich.

5.

Uczestnik zgłaszając udział w Konkursie oświadcza i gwarantuje, że w zdjęciach
zgłoszonym przez niego do Konkursu nie zostały wykorzystane jakiekolwiek treści lub dzieła,
do których prawa przysługiwałyby osobom trzecim.

6.

Uczestnik zgłaszając udział w Konkursie oświadcza, że jego prawa do zdjęć zgłoszonych
przez niego do Konkursu nie są ograniczone ani też obciążone na rzecz osób trzecich.

7.

Uczestnik ponosi wobec Organizatora oraz osób trzecich wyłączną i pełną
odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność odszkodowawczą, w przypadkach naruszenia
przez Uczestnika przepisów prawa. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia
Regulaminu.

Dany Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, zgłaszając swój pakiet

8.

minimum 4 (czterech) zdjęć. Za każdym razem zgłaszany pakiet zdjęć musi być inny.
IV. Prawa autorskie

1. Zgłaszając zdjęcia w Konkursie, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnie, bez
ograniczeń terytorialnych oraz czasowych niewyłącznego upoważnienia do korzystania ze
zgłoszonych zdjęć na wszystkich istniejących w chwili zgłoszenia polach eksploatacji.

V. Wybór zwycięzców Konkursu
1.

Organizator powoła Komisję Konkursową, składającą się z nieparzystej liczby osób (nie
mniej niż 3) – przedstawicieli Organizatora lub innych wybranych przez Organizatora osób,
które w jego imieniu będą dokonywać wyboru zwycięzców Konkursu, zgodnie z
Regulaminem. Członkowie Komisji Konkursowej będą oceniali zdjęcia wedle własnego
uznania, biorąc pod uwagę następujące kryteria: kreatywność, pomysłowość oraz
energetyczność zdjęć.
Posiedzenie Komisji Konkursowej, podczas którego nastąpi wybór nagrodzonych zdjęć

2.

odbędzie się w dniu 20.06.2018r. Z posiedzenia sporządzony zostanie protokół.
3.

Spośród wszystkich prawidłowo zgłoszonych do Konkursu i spełniających wymogi
Regulaminu pakietów zdjęć, Komisja Konkursowa wybierze trzy najlepsze pakiety,
nagradzając Uczestników, którzy je zgłosili trzema nagrodami w Konkursie – jedna nagroda
dla każdego nagrodzonego Uczestnika.

4.

Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

5.

Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego
imienia i nazwiska oraz zdjęć nadesłanych w Konkursie w Serwisie oraz na Fan Page’u marki
Veroni Active na Facebook’u jako zwycięzcy w Konkursie.
Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przeniesie na

6.

Organizatora autorskich praw majątkowych do zwycięskich zdjęć w Konkursie na polach
eksploatacji określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
VI.
1.

Nagrody
Organizator ufundował w Konkursie trzy nagrody w postaci rzeczowej. Każda

nagroda składa się ze zgrzewki (6 sztuk) napoju Veroni Active 100% Natural Isotonic 700ml.

2.

Prawo do nagrody w Konkursie jest niezbywalne.

3.

Nagroda w Konkursie nie może być wymieniana na ekwiwalent pieniężny lub inną
nagrodę rzeczową.

4.

Organizator powiadomi zwycięzców Konkursu o wygranej w ciągu 2 dni od
wyłonienia Zwycięzców, tj. do dnia 22.06.2018r. włącznie. Powiadomienie nastąpi drogą
mailową na adres email wskazany przez Uczestnika z zgłoszeniu do Konkursu.

5.

Warunkami koniecznymi do wydania nagrody zwycięzcy są:
a) podanie mailowo danych kontaktowych: numeru telefonu oraz adresu zamieszkania, w celu
wysłania na wskazany adres nagrody - najpóźniej do dnia 29.06.2018r.
c) zawarcie przez Uczestnika z Organizatorem umowy, której przedmiotem jest przeniesie na
Organizatora autorskich praw majątkowych do zwycięskich zdjęć w Konkursie, na polach
eksploatacji określonych w ww. umowie. Wzór umowy, o którym mowa wyżej stanowi
załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór umowy, zgodny z załącznikiem do niniejszego
Regulaminu zostanie przesłany zwycięzcom w terminie do dnia 22.06.2018r. e-mailem na
adres podany przez uczestnika. Uczestnik zobligowany jest do wysłania podpisanej umowy w
dwóch egzemplarzach na adres korespondencyjny Organizatora pocztą lub przesyłką kurierską
najpóźniej do dnia 29.06.2018r.

6.

Po zakończeniu procesu weryfikacji danych wskazanych w Regulaminie, zwycięzcy
Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora o sposobie i terminie przekazania
nagrody.

7.

Podanie przez zwycięskiego Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych
wskazanych w Regulaminie, jak również niepodanie kompletnych danych w terminach
wskazanych w Regulaminie, będzie stanowić przyczynę odmowy wydania nagrody temu
Uczestnikowi.

8.

Organizator nie odpowiada za niemożność odbioru nagrody z przyczyn nie leżących
po stronie Organizatora.

9.

Nagrody nie odebrane ulegają przepadkowi.

VII. Odpowiedzialność, skutki naruszenia Regulaminu

1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów
trzecich (dostawców Internetu, operatorów telekomunikacyjnych, świadczących usługi
pocztowe), w tym za opóźnienia lub błędy w przekazywaniu danych.

2.

Organizator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania Regulaminu, w każdym
czasie, w tym do weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków uczestnictwa w
Konkursie. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia przez Uczestnika
postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator ma prawo zdecydowania o wykluczeniu
Uczestnika z Konkursu, a w przypadku przyznania już nagrody – o utracie prawa do nagrody
przez takiego Uczestnika. Uczestnik, któremu wydano już nagrodę, będzie zobowiązany na
żądanie Organizatora do jej zwrotu. W takim przypadku Organizator będzie uprawniony do
nagrodzenia innego Uczestnika Konkursu, spełniającego określone w Regulaminie warunki
niezbędne do otrzymania nagrody lub zadecydowania o innym przeznaczeniu nagrody .

VIII.

Reklamacje
Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej

1.

pod rygorem nieważności na adres CreativeHarder Group, ul. Londyńska 11, 03-921 Warszawa
z dopiskiem „Reklamacja: NATURAL ENERGY CHALLENGE”, w terminie 14 dni od
zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby
składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
2.

O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty
otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania
przesyłki przez osobę składającą - reklamację uznaje się za dostarczoną.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

3.
IX.

Ochrona danych osobowych
1.
2.

Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Dane będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem
Konkursu i niniejszym Regulaminem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do
swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie
danych osobowych, w tym do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych, prawa
żądania usunięcia swoich danych osobowych i ich poprawiania.

X.

Postanowienia końcowe
1.

Przesłane przez Uczestnika do Organizatora w ramach Konkursu zdjęcia nie będą
podlegały zwrotowi.

2.

Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Konkursu w Internecie na stronach
Serwisu oraz w siedzibie Organizatora.

3.

Tytuły poszczególnych punktów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i
nie stanowią części Regulaminu, w szczególności nie wpływają na interpretację postanowień
Regulaminu.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w granicach
dozwolonych przepisami prawa. Zmiany nie będą negatywnie wpływały na uprawnienia
Uczestników Konkursu. Zmiany w Regulaminie zostaną ogłoszone przez ich publikację w
Serwisie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji lub w innym późniejszym terminie
wyraźnie wskazanym przez Organizatora.

5.

We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych w Regulaminie,
mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Organizator: CreativeHarder Sp. z o.o.

