REGULAMIN KONKURSU
1. Niniejszy regulamin (dalej zwany “Regulamin”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod
nazwą „Konkurs fotograficzny” (dalej zwany “Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą ELEKTROMOBILNOŚĆ24.PL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Mikołajskiej 13, 31-027 Kraków, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000684157, posiadająca nr REGON: 367614634, NIP:6762532112, o kapitale zakładowym w wysokości:
5.000,00 zł (zwana dalej: „Organizator”).
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Celem Konkursu jest promowanie i rozwój elektromobilności oraz promocja usług elektromobilnosc24.pl.
5. Konkurs organizowany jest na portalu elektromobilnosc24.pl, profilu elektromobilnosc24.pl na fecebooku’u
i innych portalach i profilach Organizatora. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009r. o grach hazardowych, jest konkursem z dziedziny sztuki.
6. Czas trwania Konkursu: od15.12.2017 Do 02.01.2018
7. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych.
8. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie
dobrowolne.
9. Warunkami udziału w Konkursie są:
a) zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Konkursu;
b) spełnienie wymogów przewidzianych w Regulaminie;
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu i wydania nagród w
Konkursie;
d) wysłanie Zgłoszenia Konkursowego;
e) wyrażenie zgody na korzystanie ze zgłoszonej pracy fotograficznej i zawartych w niej utworów i
wizerunków w zakresie określonym w Regulaminie, w szczególności w celu realizacji Konkursu;
f) działanie zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności Uczestnicy powinni dbać, by
Zgłoszenie Konkursowe nie zawierało treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami,
naruszających prawa osób trzecich, jak również przedstawiających lub opisujących sytuacje lub
zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
10. Zgłoszenie Konkursowe powinno odpowiadać wymogom wskazanym w Regulaminie, w szczególności
zawierać:
a. tytuł pracy (fotografii);
b. imię i nazwisko;
c. telefon kontaktowy;
d. adres e-mail;
e. wiek uczestnika;
f. miejscowość, w której zamieszkuje Uczestnik.
11. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu fotografii, które:
a) naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, dobra osobiste oraz prawa
własności intelektualnej;
b) zawierają treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwe, wulgarne,
pornograficzne, propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną;
c) zawierają przekazy reklamowe;
d) są spamem lub niezamówioną informacją handlową;
e) zawierają uszkodzone pliki lub wirusy;
f) zawierają odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności stron zawierających treści, o
których mowa powyżej.
12. Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, a wielkość przesyłanego pliku nie może
przekroczyć 10 MB. Laureat zobowiązuje się do przesłania na prośbę Organizatora fotografii w
rozdzielczości pozwalającej na wydruk dobrej jakości na potrzeby wystawy konkursowej.

13. Uczestnik może dodać maksymalnie 8 (osiem) fotografii w ramach całego Konkursu, z zastrzeżeniem, iż
Uczestnik może wygrać jedną nagrodę w całym Konkursie.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków Regulaminu Konkursu.
15. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia do udziału w Konkursie, jednocześnie udziela Organizatorowi
licencji niewyłącznej do fotografii (dalej „Utworu”) zgłoszonych w ramach Konkursu bez ograniczeń
czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na poniższych warunkach:
a) Licencja upoważnia do korzystania z Utworu na każdym z poniższych pół eksploatacji:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono, w tym wprowadzenie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej , zwłaszcza
wyświetlenie, odtworzenie, wystawienie oraz reemitowanie i nadawanie przewodowe i
bezprzewodowe we wszystkich stacjach telewizyjnych, a także przy użyciu satelity, platform
cyfrowych i multipleksów, w sieci Internet, w szczególności poprzez zamieszczenie
nadesłanego zdjęcia/filmu na stronie internetowej www.elektromobilnosc24.pl, w tym nadanie
w systemie real audio oraz telewizji cyfrowej, zamieszczenie w prasie, a także inne publiczne
udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym.
b) Uczestnik ponadto oświadcza, że z przysługujących jego osobieautorskich praw majątkowych i
osobistych:
- wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej
zgody Uczestnika opracowań Utworu, poprzez dokonywanie jego zmian, przeróbek, kadrowań,
zmniejszeń, zwiększeń etc. oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań na polach
eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie;
- zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności
na udzielanie zgód na korzystanie z opracowań Utworu oraz rozporządzanie tymi
opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie;
- upoważnia Organizatora do: podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Utworu
publiczności, udostępnianiu Utworu anonimowo, a także do zniszczenia przesłanego Utworu
lub utrwalenia Utworu dokonanego przez Organizatora, bez konieczności uzyskiwania zgody
Uczestnika.
16. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia do udziału w Konkursie, jednocześnie oświadcza, że jest
wyłącznym autorem przesłanego Utworu, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami
autorskimi, nikt nie jest upoważniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego
prawa do Utworu nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, a osoby uwiecznione na
zdjęciu/filmie wyraziły zgodę na publikację zdjęcia/filmu zgodnie z niniejszym regulaminem i
stwierdziły że publikacja ta nie naruszy ich dóbr osobistych.
17. Z tytułu oświadczeń wskazanych w pkt. 15 i 16 niniejszego Regulaminu Uczestnik ponosi
wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr
osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek
roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatora, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić
Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu udzielonej licencji oraz do całkowitego
zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
18. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania ww. fotografii na żadnym z pól eksploatacji wymienionych
powyżej.
19. Organizator samodzielnie dokona oceny przesłanych w ramach konkursu Utworów.
20. Kryterium wyboru laureatów przez Organizatora i podstawą przyznania laureatom nagrody jest oryginalność
i kreatywność oraz walory artystyczne fotografii zgłoszonych do Konkursu.
21. Każda osoba dokonująca Zgłoszenia Konkursowego otrzyma e-mailowo w ciągu 7 dni od dokonania
Zgłoszenia konkursowego upominek – nagrodę rzeczową.
22. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej elektromobilnosc24.pl do dnia 02.01.2018 r.

23. Nagrody przewidziane w Konkursie to:
24. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych Nagrodach w terminie 14 dni roboczych od daty
rozstrzygnięcia Konkursu na adres e-mail lub telefonicznie.
25. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie nieprzekraczającym 60 dni od daty ogłoszenia
wyników.
26. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
27. W przypadku rezygnacji przez Laureata z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody
kolejnemu Uczestnikowi.
28. W przypadku niemożliwości skontaktowania się z Laureatem lub braku kontaktu Laureata z Organizatorem
w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania
Nagrody kolejnemu Uczestnikowi. Za niemożliwość kontaktu uznaje się przypadek gdy Uczestnik podał
błędny adres e-mail albo gdy Organizator otrzyma trzykrotną informacje zwrotną o niemożliwości
dostarczenia wiadomości do Laureata albo gdy Uczestnik poda w formularzu zgłoszeniowym błędny numer
telefonu. Za brak kontaktu uznaje się przypadek, kiedy adres e-mail Uczestnika jest prawidłowy, a
Organizator nie otrzymał informacji zwrotnej o niemożliwości dostarczenia wiadomości do Laureata.
29. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w
celu związanym z realizacją Konkursu. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest
Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w następującym zakresie: imię, nazwisko,
numer telefonu, adres zamieszkania, adres email, data urodzenia Uczestnika. W przypadku Laureatów
oprócz danych powyżej przetwarzane będą dane niezbędne do wydania nagrody oraz rozliczenia podatku
czyli: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, dane właściwego Urzędu Skarbowego oraz
adres zameldowania.
30. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, biegnie od momentu ich przekazania przez
Uczestników, do zakończenia procesu rozpoznawania reklamacji przez Organizatora a w przypadku
Laureatów, także w zakresie wymaganym przez odpowiednie przepisy prawa.
31. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań
Organizatora wobec Uczestników. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych
osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków do Organizatora w zakresie ich poprawiania lub żądania
usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie.
32. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.elektromobilnosc24.pl.
33. Regulamin obowiązuje od dnia 15.12.2017roku do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego
postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań
reklamacyjnych.
34. Reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu oraz przyznanych Nagród można składać listem na
adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: biuro@elektromobilnosc24.pl nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu (dla
reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). Niedochowanie ww.
terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego
lub pozasądowego.
35. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres
korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail), powód reklamacji oraz żądanie
określonego zachowania się przez Organizatora.
36. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi
Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za
pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Organizatora).
37. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika
Zgłoszenia Konkursowego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po
stronie administratora serwera.
38. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez
Organizatora elementów Zgłoszenia Konkursowego w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób
wskazany powyżej.

39. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

