Regulamin Konkursu
“WYGRAJ OBÓZ Z GWIAZDAMI I DAJ SZANSĘ INNYM!”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizator Konkursu: Organizatorem konkursu pod nazwą „WYGRAJ OBÓZ
Z GWIAZDAMI I DAJ SZANSĘ INNYM!” (dalej „Konkurs”) jest 4mat Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Bartosika 6/84, kod pocztowy 03-982 Warszawa,
adres korespondencyjny: ul. Pańska 96/80, kod pocztowy 00-837 Warszawa,
posiadająca numer NIP 113-289-64-94 (dalej „Organizator”).
2. Czas trwania Konkursu: Konkurs prowadzony jest w terminie od dnia 1 marca
2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 15 maja
2017 r.
3. Miejsce organizacji Konkursu: Konkurs zorganizowany jest na terenie całej Polski.
4. Zapewnienie prawidłowości organizacji Konkursu: nadzór nad prawidłowym
przebiegiem Konkursu sprawować będzie powołana przez Organizatora Komisja
Konkursowa (dalej „Komisja”).
§2
Cel Konkursu
Celem Konkursu jest promocja produktów marki „Indykpol” oraz marki „Indykpol”
na terenie Polski, za które odpowiedzialna jest spółka Indykpol Brand Sp. z o.o.,
ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa.
§3
Definicje
1. Uczestnicy Konkursu: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie na następujących zasadach:
a. osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą dokonywać
wszelkich czynności w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela
ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego),
b. osoby niepełnoletnie w wieku poniżej 13 roku życia mogą dokonywać
wszelkich czynności w Konkursie wyłącznie za pośrednictwem swojego
przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego),
które w terminie od 1 marca 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. dokonają
zakupu promocyjnego dowolnego, paczkowanego produktu firmy „Indykpol”
w sklepach na terenie całej Polski, zachowają Dowód zakupu, prześlą zgłoszenie
konkursowe, zawierające uzupełniony Formularz zgłoszeniowy oraz wykonaną
pracę konkursową (rysunek lub fotografię lub film).
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W Konkursie można uczestniczyć wielokrotnie, o ile każdorazowo Uczestnik
spełni wymagania Regulaminu Konkursu.
2. Osoby wyłączone z uczestnictwa w Konkursie: w Konkursie nie mogą brać
udziału
pracownicy
i
współpracownicy
Organizatora,
pracownicy
i współpracownicy spółki Indykpol Brand Sp. z o.o. oraz Indykpol S.A., członkowie
Komisji oraz członkowie najbliższej rodziny wymienionych tj. małżonkowie, dzieci,
rodzeństwo, rodzice, teściowie. W Konkursie nie mogą uczestniczyć również
osoby zatrudnione przez ww. podmioty na podstawie umowy zlecenia
lub umowy o dzieło.
3. Zakup promocyjny: zakup dowolnego, wyłącznie paczkowanego produktu firmy
„Indykpol” w terminie od 1 marca 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. w sklepach
na terenie całej Polski. Zakup ten powinien być potwierdzony Dowodem zakupu
(paragonem oraz wyciętym z opakowania zakupionego produktu, kodem
kreskowym), uprawniającym do wzięcia udziału w Konkursie.
4. Dowód zakupu: dowodem zakupu w Konkursie jest: paragon fiskalny
oraz dołączony do niego kod kreskowy wycięty z opakowania zakupionego,
wyłącznie paczkowanego produktu firmy „Indykpol”, którego zakupu dotyczy
paragon (dalej „Dowód zakupu”). Paragon upoważniający do udziału
w Konkursie powinien dotyczyć jednorazowego zakupu w jednym sklepie.
Paragon oraz kod kreskowy zgłoszony
raz w Konkursie nie może być
wykorzystywany w celu ponownej rejestracji w Konkursie. Np. Jeśli na paragonie
widnieje więcej, niż jeden paczkowany produkt firmy „Indykpol”, taki paragon
może być zgłoszony do Konkursu tylko jeden raz.
5. Praca konkursowa: rysunek lub zdjęcie lub film przedstawiające sytuację, w której
Uczestnik Konkursu spędza aktywnie czas z rodziną (dalej „Praca konkursowa”).
Rysunek powinien być wykonany w formacie A4 lub A3 dowolną techniką
plastyczną.
Zdjęcie powinno być wykonane w formacie JPG, jeśli będzie przesłane drogą
elektroniczną powinno być wielkości do 50 MB.
Film powinien być wykonany w formacie MP4 o wielkości do 50 MB.
6. Formularz zgłoszenia do Konkursu (dalej „Formularz”): Formularz będzie zawierał:
Dane i zgody obowiązkowe, warunkujące udział w Konkursie



miejsce na wpisanie danych osobowych Uczestnika Konkursu
tj. miejsce na wpisanie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, nr telefonu,
adresu e-mail;
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miejsce na zaakceptowanie informacji o tym, że Uczestnik Konkursu
zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu:
„Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu
Konkursu „WYGRAJ OBÓZ Z GWIAZDAMI I DAJ SZANSĘ INNYM!”;



miejsce na złożenie oświadczenia, informującego o tym, że Uczestnik
Konkursu nie należy do osób wyłączonych z udziału w Konkursie:
„Oświadczam, że nie jestem: pracownikiem i współpracownikiem
(nie pracuję na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia)
Organizatora, Indykpol Brand Sp. z o.o., Indykpol S.A., członkiem
Komisji, członkiem najbliższej rodziny ww. osób tj. małżonkiem,
dzieckiem, rodzeństwem, rodzicem, teściem”;



miejsce na wyrażenie zgody przez Uczestnika Konkursu na
przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych
z Konkursem:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), do celów związanych
z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu „WYGRAJ OBÓZ
Z GWIAZDAMI I DAJ SZANSĘ INNYM!”, w tym do celów publikacji moich
danych
osobowych
imienia,
nazwiska
na
stronie
www.25lat.indykpol.pl oraz profilu firmy Indykpol na portalu Facebook
https://www.facebook.com/Indykpol przez 4mat Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Bartosika 6/84 w Warszawie, kod pocztowy 03-982 Warszawa
– Organizatora Konkursu oraz Indykpol Brand Sp. z o.o., ul. Olkuska 7,
02-604 Warszawa – Partnera Konkursu.”;



miejsce na wyrażenie zgody przez Uczestnika Konkursu na publikację
jego wizerunku do celów związanych z Konkursem:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego
wizerunku, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2016 r., przez
Organizatora Konkursu 4mat Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bartosika 6/84
w Warszawie, kod pocztowy 03-982 Warszawa, do celów związanych
z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu „WYGRAJ OBÓZ
Z GWIAZDAMI I DAJ SZANSĘ INNYM!”, w tym do celów nieodpłatnej
publikacji mojego wizerunku na stronie http://www.25lat.indykpol.pl
oraz
profilu
firmy
Indykpol
na
portalu
Facebook
https://www.facebook.com/Indykpol”;
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miejsce na złożenie oświadczenia przez Uczestnika Konkursu o tym, że
jest on wyłącznym autorem zgłoszonej do Konkursu Pracy konkursowej
(rysunku lub zdjęcia lub filmu), miejsce na złożenie oświadczenia, że
złożona Praca konkursowa nie narusza dóbr i praw autorskich osób
trzecich, miejsce na wyrażenie przez zgody przez Uczestnika Konkursu
na nieodpłatną publikację Pracy konkursowej przez Organizatora
Konkursu 4mat Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bartosika 6/84 w Warszawie,
kod pocztowy 03-982 Warszawa, Pracy konkursowej na stronie:
www.25lat.indykpol.pl oraz profilu firmy Indykpol na portalu Facebook
https://www.facebook.com/Indykpol :
„Oświadczam, że jestem
wyłącznym autorem
Konkursu Pracy konkursowej tj.:
- rysunku
- zdjęcia
- filmu.”;

zgłoszonej

do

„Oświadczam, że zgłoszona Praca konkursowa, nie narusza dóbr
i praw autorskich osób trzecich, w przypadku roszczeń, odpowiadam
za wszelkie naruszenie dóbr majątkowych oraz osobistych osób
trzecich.”;
„Oświadczam, że jako wyłączny autor Pracy konkursowej wyrażam
zgodę, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2016 r., na bezpłatną publikację
Pracy konkursowej, w tym na jej rozpowszechnianie, drukowanie,
powielanie dowolną techniką, w tym techniką cyfrową, publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie i nadawanie,
reemitowanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym
przez Organizatora Konkursu
4mat Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Bartosika 6/84 w Warszawie, kod pocztowy 03-982 Warszawa,
do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu
„WYGRAJ
OBÓZ Z GWIAZDAMI
I DAJ
SZANSĘ
INNYM!”
na stronie: www.25lat.indykpol.pl oraz profilu firmy Indykpol na portalu
Facebook https://www.facebook.com/Indykpol”;


miejsce na wpisanie danych osobowych innych osób znajdujących się
na zgłoszonym do Konkursu zdjęciu lub filmie, w każdym przypadku
tj. imienia i nazwiska, daty urodzenia;



miejsce na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
przez wszystkie osoby znajdujące się na zgłoszonym do Konkursu
zdjęciu lub filmie do celów związanych z Konkursem:
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„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), do celów związanych
z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu „WYGRAJ OBÓZ
Z GWIAZDAMI I DAJ SZANSĘ INNYM!”, w tym do celów publikacji moich
danych
osobowych
imienia,
nazwiska
na
stronie
www.25lat.indykpol.pl oraz profilu firmy Indykpol na portalu Facebook
https://www.facebook.com/Indykpol przez 4mat Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Bartosika 6/84 w Warszawie, kod pocztowy 03-982 Warszawa
– Organizatora Konkursu oraz Indykpol Brand Sp. z o.o., ul. Olkuska 7,
02-604 Warszawa – Partnera Konkursu.”;


miejsce na wyrażenie zgody, przez wszystkie osoby znajdujące się
na zgłoszonym do Konkursu zdjęciu lub filmie, na publikację wizerunku
do celów związanych z Konkursem:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego
wizerunku, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2016 r., przez
Organizatora Konkursu 4mat Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bartosika 6/84
w Warszawie, kod pocztowy 03-982 Warszawa, do celów związanych
z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu „WYGRAJ OBÓZ
Z GWIAZDAMI I DAJ SZANSĘ INNYM!”, w tym do celów nieodpłatnej
publikacji mojego wizerunku na stronie http://www.25lat.indykpol.pl
oraz
profilu
firmy
Indykpol
na
portalu
Facebook
https://www.facebook.com/Indykpol”;

Dodatkowo Uczestnik Konkursu może wyrazić nieobowiązkowe zgody
na:




wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przez Indykpol Spółka
Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn, w celach
marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922);
otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną poprzez
potwierdzenie oświadczeń;
Zgody nieobowiązkowe
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Indykpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie,
ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn, do celów marketingowych, tj. do promocji
produktów marki Indykpol oraz innych marek administratora danych,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922 ze zm.)”;
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„Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów
promujących markę Indykpol oraz produkty spółki Indykpol S.A. drogą
elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail.”
Wyrażenie powyższych nieobowiązkowych zgód
wyrażenia nie ma wpływu na udział w Konkursie.


bądź

brak

ich

miejsca na datę wypełniania Formularza oraz podpisy: Uczestnika
Konkursu i osób, która znajdują się na zgłoszonym do Konkursu zdjęciu
lub filmie;
W przypadku osób niepełnoletnich, które znajdują się na zgłoszonym do
Konkursu zdjęciu/filmie powyższe zgody podpisywane są przez rodzica
lub opiekuna prawnego (dzieci do 13 roku życia) albo za pisemną
zgodą rodzica lub opiekuna prawnego (dzieci, które ukończyły 13 rok
życia).
§4
Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

1.

Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a) dokonać zakupu promocyjnego opisanego w § 3 punkt 3., zachować Dowód
zakupu;
b) zarejestrować swoje uczestnictwo w Konkursie w terminie od 1 marca 2017 r.
do 30 kwietnia 2017 r.;
Zgłoszenie do Konkursu online:
 należy
prawidłowo
wypełnić
zamieszczony
na
stronie
www.25lat.indykpol.pl Formularz, uzupełniając wszystkie obowiązkowe
pola i potwierdzając wszystkie obowiązkowe zgody, dołączyć Pracę
konkursową, dołączyć Dowód zakupu (zdjęcie paragonu i zdjęcie
wyciętego
kodu
kreskowego
dokumentującego
zakup,
upoważniający do udziału w Konkursie) a następnie przesłać online w
terminie od 1 marca 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r. zgłoszenie do
Konkursu za pośrednictwem strony www.25lat.indykpol.pl
W przypadku Pracy konkursowej w postaci rysunku, można przesłać zdjęcie
lub skan rysunku, pod warunkiem, że zdjęcie lub skan rysunku wykonał
samodzielnie Uczestnik Konkursu dokonujący zgłoszenia.
Zgłoszenie do Konkursu za pośrednictwem tradycyjnej poczty:
 należy wydrukować zamieszczony na stronie www.25lat.indykpol.pl
Formularz, następnie prawidłowo go wypełnić, uzupełniając wszystkie
obowiązkowe pola i potwierdzając wszystkie obowiązkowe zgody,
następnie dołączyć Pracę konkursową, dołączyć Dowód zakupu
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(kserokopię paragonu i
oryginalny, wycięty kod kreskowy
dokumentujący zakup, upoważniający do udziału w Konkursie)
a następnie przesłać w terminie od 1 marca 2017 r. do 30 kwietnia
2017 r. (decyduje data nadania) tradycyjną pocztą na adres
Organizatora Konkursu: 4mat Sp. z o.o., ul. Pańska 96/80, 00-837
Warszawa. Zgłoszenia do Konkursu, które wpłyną tradycyjną pocztą
do siedziby Organizatora po 12 maja 2017 r. pomimo właściwej daty
nadania nie będą uwzględniane;
c) Formularz powinien być wypełniony dokładnie, bez błędów. Za błędy przy
wypełnianiu Formularza odpowiada Uczestnik. Formularz wypełniony
niedokładnie lub nie wypełniony i nie wysłany w terminie do dnia 30 kwietnia
2017 r. nie będzie brał udziału w Konkursie.

§5
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody w Konkursie
1. W dniu 15 maja 2017 r. Zwycięzców wyłoni Komisja powołana przez Organizatora
Konkursu, o której mowa w §1 podpunkt 4. Komisja dokona wyboru 12
najlepszych, najbardziej kreatywnych i najbardziej innowacyjnych prac
konkursowych, które przedstawiają aktywne spędzanie czasu przez Uczestnika
Konkursu i jego rodzinę. Autorom tych prac Komisja przyzna nagrody.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w dniu 16 maja 2017 r. Wyniki zostaną
opublikowane na stronie www.25lat.indykpol.pl. Laureaci nagród zostaną
powiadomieni o wygranych również drogą e-mailową na adres wskazany w
Formularzu oraz telefonicznie za pomocą wiadomości SMS (na nr telefonu podany
w Formularzu).
3. Nagrodami w Konkursie są:
 zaproszenia dla dzieci w wieku od 10 do 15 lat na obóz sportowy dla dzieci w
wieku od 10 do 15 lat w miejscowości Kortowo, zorganizowany w terminie od
3 sierpnia 2017 r. do 13 sierpnia 2017 r., 12 zaproszeń na obóz (każdy dla
jednego dziecka) o wartości 1 399 zł brutto oraz nagroda finansowa w
wysokości 155 zł brutto, łączna wartość każdej nagrody 1 554 zł brutto.
Podczas każdego obozu zostaną zapewnione następujące warunki:





zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) w
ciągu 10 dni,
realizacja programu obozu sportowego (na obozie będą m.in.
prowadzone zajęcia gry w siatkówkę),
opieka pedagogiczna, wychowawcza,
ubezpieczenie NNW,
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transport z następujących miast: Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk,
Katowice, Kielce, Kraków, Leszno, Lublin, Łódź, Opole, Piotrków
Trybunalski, Płock, Poznań, Radom, Radomsko, Sosnowiec, Szczecin,
Toruń, Warszawa i Wrocław; do ośrodka wypoczynkowego, gdzie
zorganizowany jest obóz oraz transport powrotny dziecka do
wybranego ww. miasta. Szczegóły dotyczące transportu Organizator
uzgodni indywidulanie z każdym Laureatem nagrody;

Łączna wartość wszystkich nagród w Konkursie 18 648 zł brutto.
Nagrody w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego. Przed wydaniem nagród, Organizator pobiera od Laureata zaliczkę
na zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 % wartości nagrody,
a następnie przekazuje ją do właściwego Urzędu Skarbowego.
4. Nagrody zostaną wydane w terminie od 22 maja 2017 r. do 26 maja 2017 r.
Organizator w dniu 22 maja 2017 r. prześle drogą pocztową (listami poleconymi za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru) nagrody na adresy zamieszkania wskazane
przez Laureatów na Formularzach.
5. Organizator przed wydaniem nagród może zażądać okazania oryginału
paragonów, które upoważniły Laureatów do zgłoszenia w Konkursie
nagrodzonych Prac konkursowych.
6. Nagród w Konkursie nie można wymieniać na ekwiwalent finansowy ani na inne
nagrody.
7. Laureat nagrody ma prawo przekazać nagrodę do realizacji wskazanej przez
siebie osobie. Przekazanie nagrody może odbyć się najpóźniej do dnia 18 czerwca
2017 r., o czym Laureat zawiadomi Organizatora za pośrednictwem adresu
mailowego, podając przy tym dane osobowe opiekuna prawnego, któremu
przekazuje zaproszenie oraz danych dziecka, które skorzysta z zaproszenia na obóz.
8. Nagrody nieodebrane w terminie do 30 czerwca 2017 r. pozostają do dyspozycji
Organizatora Konkursu.
9. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie (rozumianej jako chwila doręczenia
zaproszenia na obóz) Laureat przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa
autorskie do treści swojego Zgłoszenia jako utworu, na podstawie art. 921 § 3
Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących
polach eksploatacji:
a)

utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym,
a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej,
dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych
do zapisu cyfrowego;
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b)

zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na
taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową,
techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą,
użyczenie oryginału albo egzemplarzy;
d) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt a) – c) –
publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności
udostępnianie na stronach internetowych;
e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej
w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
f) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
g) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu
danych
wykorzystujących
sieci
telekomunikacyjne,
informatyczne
i bezprzewodowe;
h) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy;
i) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji
identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności
gospodarczej;
Ponadto Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych
do utworów, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworów na powyższych
polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworów, łączenia ich z innymi
utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. Dodatkowo Laureat
zezwala Organizatorowi na nieoznaczanie utworów jego imieniem, nazwiskiem
czy pseudonimem oraz na udostępnianie ich anonimowo. Po zakończeniu konkursu
prawa do nagrodzonych utworów Organizator przekaże następnie spółce Indykpol
Brand Sp. z o.o.
§6
Zasady pomocy dla potrzebujących dzieci
1. Uczestnicy Konkursu mogą wesprzeć akcję pomocy uzdolnionym dzieciom
z ubogich rodzin.
2. Każde przesłane do Konkursu prawidłowe zgłoszenie zostanie nagrodzone
5 punktami.
3. Organizator w dniu 10 maja 2017 r. podsumuje wszystkie zgromadzone punkty
i przekaże ich ilość firmie Indykpol Brand Sp. z o.o.
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4. Firma Indykpol Brand Sp. z o.o. za każde zgromadzone 280 punktów wesprze
ubogą rodzinę poprzez podarowanie sportowo uzdolnionemu dziecku (rodziny
w najgorszej sytuacji zostaną wskazane przez instytucje takie jak: Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie lub Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie) zaproszenie na obóz
sportowy.
§7
Reklamacje
1. Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie w
formie pisemnej listem poleconym w terminie do 14 lipca 2017 r. (decyduje
data wpływu) na adres Organizatora Konkursu: 4mat Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Bartosika 6/84 w Warszawie, kod pocztowy 03-982 Warszawa.
2. Reklamacja powinna zawierać dopisek Konkurs „WYGRAJ OBÓZ Z GWIAZDAMI
I DAJ SZANSĘ INNYM!”.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, dokładny
adres Uczestnika, dokładnie określoną przyczynę reklamacji, datę i miejsce
zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, rodzaj oraz treść żądania.
4. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni (decyduje data nadania listu
poleconego) włączając w to pisemne zawiadomienie Uczestnika Konkursu
o wyniku reklamacji.
5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo
do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.
§8
Postanowienia końcowe
1. Pełny Regulamin Konkursu będzie dostępny w terminie od 01 marca 2017 r.
do 31 sierpnia 2017 r. na stronie www.25lat.indykpol.pl oraz w siedzibie
Organizatora Konkursu 4mat Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bartosika 6/84
w Warszawie, 03-982 Warszawa.
2. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie prace przesyłane przez
Uczestników Konkursu, które są wulgarne, obraźliwe lub naruszają dobre imię
osób trzecich, Organizatora Konkursu, inne podmioty lub osoby fizyczne.
3. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną ilość razy, pod
warunkiem spełnienia zasad zawartych niniejszym Regulaminie.
Organizator
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Formularz zgłoszenia do Konkursu
Dane osobowe Uczestnika Konkursu:
Imię i Nazwisko :…………………………………………………………………………………………..
Data urodzenia (dd-mm-rrrr) :…………………………………………………………………………
Nr telefonu :……………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail :……………………………………………………………………………………………..
W przypadku osób niepełnoletnich, które znajdują się na zgłoszonym do Konkursu zdjęciu/filmie powyższe zgody podpisywane są przez rodzica
lub opiekuna prawnego (dzieci do 13. roku życia) albo za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego (dzieci, które ukończyły 13. rok życia).

„Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu Konkursu „WYGRAJ OBÓZ
Z GWIAZDAMI I DAJ SZANSĘ INNYM!”
…………………………………………
Data oświadczenia
Zgoda obowiązkowa do udziału w Konkursie

……………………………………………..
Czytelny podpis

„Oświadczam, że nie jestem: pracownikiem i współpracownikiem (nie pracuję na podstawie umowy
o dzieło lub umowy zlecenia) Organizatora, Indykpol Brand Sp. z o.o., Indykpol S.A., członkiem Komisji,
członkiem najbliższej rodziny ww. osób tj. małżonkiem, dzieckiem, rodzeństwem, rodzicem, teściem.”
…………………………………………

Data oświadczenia
Zgoda obowiązkowa do udziału w Konkursie

……………………………………………..
Czytelny podpis

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), do celów
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu „WYGRAJ OBÓZ Z GWIAZDAMI I DAJ SZANSĘ
INNYM!”, w tym do celów publikacji moich danych osobowych imienia, nazwiska na stronie
www.25lat.indykpol.pl oraz
profilu
firmy
Indykpol
na
portalu
Facebook
https://www.facebook.com/Indykpol przez 4mat Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bartosika 6/84
w Warszawie, kod pocztowy 03-982 Warszawa – Organizatora Konkursu oraz Indykpol Brand Sp. z o.o.,
ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa – Partnera Konkursu.”
…………………………………………

Data oświadczenia
Zgoda obowiązkowa do udziału w Konkursie

……………………………………………..
Czytelny podpis

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku, zgodnie z Ustawą
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2016 r., przez
Organizatora Konkursu 4mat Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bartosika 6/84 w Warszawie, kod pocztowy
03-982 Warszawa, do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu „WYGRAJ OBÓZ
Z GWIAZDAMI I DAJ SZANSĘ INNYM!”, w tym do celów nieodpłatnej publikacji mojego wizerunku na
stronie http://www.25lat.indykpol.pl
oraz profilu firmy Indykpol na portalu Facebook
https://www.facebook.com/Indykpol”.
…………………………………………

Data oświadczenia
Zgoda obowiązkowa do udziału w Konkursie

……………………………………………..

Czytelny podpis
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„Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem zgłoszonej do Konkursu Pracy konkursowej tj.:
- rysunku
- zdjęcia
- filmu.”
…………………………………………

Data oświadczenia
Zgoda obowiązkowa do udziału w Konkursie

……………………………………………..
Czytelny podpis

„Oświadczam, że zgłoszona Praca konkursowa, nie narusza dóbr i praw autorskich osób trzecich,
w przypadku roszczeń, odpowiadam za wszelkie naruszenie dóbr majątkowych oraz osobistych osób
trzecich.”
…………………………………………

Data oświadczenia
Zgoda obowiązkowa do udziału w Konkursie

……………………………………………..
Czytelny podpis

„Oświadczam, że jako wyłączny autor Pracy konkursowej wyrażam zgodę, zgodnie z Ustawą o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2016 r., na bezpłatną
publikację Pracy konkursowej, w tym na jej rozpowszechnianie, drukowanie, powielanie dowolną
techniką, w tym techniką cyfrową, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie
i nadawanie, reemitowanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym przez Organizatora Konkursu 4mat Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Bartosika 6/84 w Warszawie, kod pocztowy 03-982 Warszawa, do celów związanych
z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu „WYGRAJ OBÓZ Z GWIAZDAMI I DAJ SZANSĘ INNYM!”
na stronie: www.25lat.indykpol.pl
oraz profilu firmy Indykpol na portalu Facebook
https://www.facebook.com/Indykpol”
…………………………………………

Data oświadczenia
Zgoda obowiązkowa do udziału w Konkursie

……………………………………………..
Czytelny podpis

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Indykpol Spółka
Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn, do celów marketingowych, tj. do promocji
produktów marki Indykpol oraz innych marek administratora danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922 ze zm.)”
…………………………………………

Data oświadczenia
Zgoda nieobowiązkowa do udziału w Konkursie

……………………………………………..
Czytelny podpis

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów promujących markę Indykpol
oraz produkty spółki Indykpol S.A. drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail.”
…………………………………………

Data oświadczenia
Zgoda nieobowiązkowa do udziału w Konkursie

……………………………………………..
Czytelny podpis
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Dane osobowe innych osób znajdujących się na zgłoszonym do Konkursu zdjęciu/filmie:
Imię i Nazwisko :…………………………………………………………………………………………..
Data urodzenia (dd-mm-rrrr) :…………………………………………………………………………
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), do celów
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu „WYGRAJ OBÓZ Z GWIAZDAMI I DAJ SZANSĘ
INNYM!”, w tym do celów publikacji moich danych osobowych imienia, nazwiska na stronie
www.25lat.indykpol.pl oraz
profilu
firmy
Indykpol
na
portalu
Facebook
https://www.facebook.com/Indykpol przez 4mat Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bartosika 6/84
w Warszawie, kod pocztowy 03-982 Warszawa – Organizatora Konkursu oraz Indykpol Brand Sp. z o.o.,
ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa – Partnera Konkursu.”
…………………………………………

Data oświadczenia
Zgoda obowiązkowa do udziału w Konkursie

……………………………………………..
Czytelny podpis

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku, zgodnie z Ustawą
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2016 r., przez
Organizatora Konkursu 4mat Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bartosika 6/84 w Warszawie, kod pocztowy
03-982 Warszawa, do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu „WYGRAJ OBÓZ
Z GWIAZDAMI I DAJ SZANSĘ INNYM!”, w tym do celów nieodpłatnej publikacji mojego wizerunku na
stronie http://www.25lat.indykpol.pl
oraz profilu firmy Indykpol na portalu Facebook
https://www.facebook.com/Indykpol”.
…………………………………………

Data oświadczenia
Zgoda obowiązkowa do udziału w Konkursie

……………………………………………..

Czytelny podpis
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