Regulamin Konkursu „4 pory roku” – edycja II
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§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem Konkursu (dalej: Konkurs) jest Umbrella Marketing Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
02-777 Warszawa, ul. Teligii 5/8, posiadająca numer statystyczny REGON: 147244171, numer identyfikacji
podatkowej (NIP): 951-237-98-52 (dalej: Organizator). Organizator działa na zlecenie Victus-Emak Sp. z o. o.
z siedzibą w Poznaniu, 61-619 Poznań, ul. Karpia 37, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000044126, REGON 639688473,
NIP: 9720985572 (dalej: Inicjator), który jest inicjatorem Konkursu i sponsorem nagród.
Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora
oraz na stronie internetowej: www.4poryroku.idealnytrawnik.pl.
W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
Konkurs trwa od godziny 00:01 dnia 21 marca 2018 roku do godziny 23:59 dnia 31 grudnia 2018 roku włącznie.
Konkurs składa się z 4 etapów i finału. Liczona jest godzina ustawiona na serwerze.
Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Organizator powołuje specjalną jednostkę do koordynacji Konkursu oraz kontaktu z jego uczestnikami – Biuro
Obsługi Konkursu (dalej: BOK). Biuro Obsługi Konkursu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach
10:00-16:00, dostępne oraz adresem e-mail: bok@idealnytrawnik.pl.

§2
Zgłoszenie do konkursu, etapy
1. Zgłoszenia można dokonać przez aplikację znajdującą się na stronie „Kwitnący dom i ogród” na portalu
Facebook.com (www.facebook.com/KwitnacyDomIOgrod) lub bezpośrednio przez stronę
www.4poryroku.idealnytrawnik.pl.
2. Logowanie do aplikacji konkursowej możliwe jest dla użytkowników portalu Facebook.com. Logowanie
następuje poprzez wykorzystanie danych użytkownika portalu, takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie.
3. Konkurs podzielony jest na cztery etapy i finał. Daty poszczególnych etapów:
a) WIOSNA – 21 marca – 9 maja 2018
b) LATO – 22 czerwca – 9 sierpnia 2018
c) JESIEŃ – 5 września – 10 października 2018
d) ZIMA – 12 listopada – 6 grudnia 2018
4. Zgłoszenie do konkursu polega na wgraniu zdjęcia/zdjęć do albumu w aplikacji, który przypisany jest do danego
etapu. Do każdego etapu uczestnik może wgrać maksymalnie 5 zdjęć.
5. Zdjęcia można wgrywać tylko w terminach podanych w par. 2 pkt. 3. Godziną zakończenia przyjmowania
zgłoszeń do danego etapu jest 23:59 dnia kończącego dany etap.
6. Dopuszczalne formaty wgrywanych zdjęć to jpg, png. Maksymalny rozmiar zdjęcia to 3 MB.
7. Na zdjęcia nie powinny być nanoszone żadne napisy, ani inne elementy graficzne, jak obrazki, ikonki.
8. Zdjęcie przedstawiać ma ogród lub rośliny uczestnika konkursu. Na zdjęciu nie mogą znajdować się ludzie.
Musi być wykonane w wysokiej jakości i przy dobrym oświetleniu.
9. Zdjęcie musi być wykonane samodzielnie. Wszelkie próby przywłaszczania cudzych zdjęć, wykorzystywania
zdjęć z banków zdjęć lub internetu będą oznaczały dyskwalifikacje z konkursu oraz mogą nieść za sobą
konsekwencje prawne związane z prawami autorskimi autora zdjęcia. Organizator nie odpowiada za
przywłaszczenia zdjęć przez uczestników.
10. Zdjęcia nie spełniające kryteriów opisanych w par. 2 pkt. 5-9 będą usuwane przez BOK.
§3
Finał
1. W finale biorą udział uczestnicy, którzy wysłali zgłoszenia do wszystkich czterech etapów w trakcie ich trwania.
§4
Wyłonienie zwycięzców, nagrody, podatki
1. Organizator powołuje Jury konkursu złożone z dwóch przedstawicieli Inicjatora i jednego przedstawiciela
Organizatora, którego zadaniem będzie wyłonienie zwycięskich zgłoszeń.
2. Jury w swoim wyborze będzie kierować się kompozycją zdjęcia, kadrem, jakością wykonania oraz estetyką
obrazu.
3. W każdym etapie przyznanych zostanie 5 równorzędnych nagród - jury wybierze 4 zdjęcia, którym przyzna
nagrodę etapu. Jedna nagroda etapu zostanie przyznana uczestnikowi, którego zdjęcie zbierze najwięcej
głosów internautów. Internauci mogą głosować poprzez użycie przycisku „zagłosuj” umieszczonego pod
każdym zdjęciem.

4. Głosowanie internautów w każdym etapie jest ograniczone czasowo. Rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem
etapu i kończy o 23:59 dnia:
WIOSNA – 14 maja 2018 roku
LATO – 14 sierpnia 2018
JESIEŃ – 15 października 2018
ZIMA – 11 grudnia 2018
5. W głosowaniu internautów niedozwolone jest wykorzystywanie oprogramowania mającego na celu obejście
zabezpieczeń systemu przed podwójnym głosowaniem, a także oddawanie głosów z kont fałszywych.
Nieregulaminowe głosy zostaną anulowane. Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji uczestników,
którzy stosują niedozwolone formy głosowania.
6. Ogłoszenie zwycięzców każdego etapu nastąpi do 3 dni roboczych od zamknięcia głosowania internautów.
Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie „Kwitnący dom i ogród” na portalu Facebook.com.
7. Ogłoszenie zwycięzców finału nastąpi w ciągu 9 dni roboczych od zamknięcia głosowania w etapie ZIMA.
8. Nagrodami etapów jest 20 bonów o wartości 50 zł brutto do wykorzystania w sklepie internetowym Victus.pl.
Bon obniża wartość zamówienia o 50 zł oraz upoważnia do darmowej wysyłki zamówienia na terenie kraju. Bon
jest ważny przez 10 miesięcy od momentu wydania. Do wartości bonu doliczana jest dodatkowa nagroda
pieniężna (par. 4 pkt. 18)
9. Nagrodami w finale są:
a. Nagroda główna – Kosiarka elektryczna Victus E 1001 o wartości 299 zł brutto + nagroda pieniężna
(par. 4 pkt. 18).
b. Nagroda II stopnia – Bęben na kółkach z wężem Hozelock 2488 o wartości 179 zł brutto + nagroda
pieniężna (par. 4 pkt. 18).
c. Nagroda III stopnia – narzędzai OM line – szpadel i grabie o łącznej warości 109,80 zł brutto + nagroda
pieniężna (par. 4 pkt. 18).
10. Każdy uczestnik może otrzymać jedną nagrodę etapu podczas trwania całego konkursu. Otrzymanie nagrody
etapu nie wyklucza z otrzymania nagrody w finale.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagrody na nagrodę tego samego typu o zbliżonej wartości
w przypadku, gdy dana nagroda nie będzie dostępna lub, gdy w wyniku zmian cen na rynku nowszy lub lepszy
model będzie dostępny w tej samej zbliżonej cenie.
12. Zwycięzcy zostaną poproszeni przez BOK o przesłanie na adres e-mail bok@idealnytrawnik.pl dodatkowych
danych osobowych niezbędnych do wydania nagród (pełnego adresu zamieszkania, numeru PESEL, numeru
telefonu). Niepodanie niniejszych danych w ciągu 5 dni kalendarzowych od wezwania skutkować będzie
wykluczeniem z Konkursu i nagrodzeniem innego uczestnika, którego wybierze Jury.
13. Nagrody elektroniczne (Bony) zostaną dostarczone na adres e-mail wskazany przez zwycięzcę w ciągu 7 dni
kalendarzowych od podania przez uczestnika danych wymaganych w par. 4 pkt 12.
14. Nagrody w finale zostaną dostarczone przesyłką kurierską lub pocztową w ciągu 14 dni kalendarzowych
od podania przez uczestnika danych wymaganych w par. 4 pkt 12. Przesyłki zostaną nadane
wraz z potwierdzeniem odbioru nagrody, które należy podpisać.
15. Niepodpisanie potwierdzenia odbioru nagrody przez uczestnika i/lub nie przekazanie go kurierowi będzie
równoznaczne z odmową przyjęcia nagrody. Nagroda będzie mogła zostać nadana ponownie tylko na koszt
uczestnika.
16. Zwycięzca przyjmując nagrodę wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora i Inicjatora zgłoszonego
zdjęcia. Zdjęcie wykorzystywane będzie do promocji firmy Victus-Emak oraz marki Idealny Trawnik w internecie
oraz materiałach drukowanych. Organizator z wybranych zdjęć przewiduje wykonanie kalendarza ściennego.
17. Organizator zastrzega sobie możliwość do osobistego wręczenia nagrody w miejscu zamieszkania
uczestników. Dokumentacja zdjęciowa wraz z wypowiedzią uczestnika, jego imieniem i nazwiskiem będzie
wykorzystywana do promocji firmy Victus-Emak i Idealny Trawnik. Wyrażenie zgody na wykorzystywanie
wizerunku uczestnika jest dobrowolne, jednak jest ono warunkiem uprawniającym do odebrania nagrody.
18. Nagroda pieniężna wynosi 10% wartości brutto wygranej. Zgodnie z art. 41 ust. 7 oraz art. 30 ust. 1 pkt. 2
ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14 poz. 176 ze zm.)
laureaci nagród zobowiązani są przed ich odebraniem wpłacić Organizatorowi zryczałtowany podatek w
wysokości 10% wartości nagrody brutto. W związku z realizacją tego obowiązku część pieniężna nagrody nie
zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz przeznaczona przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku
dochodowego, a następnie wpłacona w imieniu Uczestnika do Urzędu Skarbowego do 20-go dnia miesiąca
następującego po miesiącu przekazania nagrody. W wyniku tego laureat nie jest zobowiązany do uiszczania
jakiejkolwiek dodatkowej płatności w związku z wygraną.
§5
Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez uczestników Konkursu wyłącznie w formie
pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników.
O dacie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, pełny adres i numer telefonu uczestnika, jak również
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
4. Decyzje Organizatora rozstrzygające w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
5. Zainteresowani zostaną przez Organizatora powiadomieni o decyzji w sprawie reklamacji listem poleconym
wysyłanym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, nie później niż w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia
reklamacji.
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§6
Dane osobowe
Dane osobowe uczestników będą gromadzone dla celów realizacji niniejszego konkursu.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Organizator współpracuje w celu realizacji Konkursu z Kooperantem - operatorem pocztowym, firmą kurierską.
Realizacja Konkursu może wymagać przekazania przez Organizatora Kooperantowi informacji niezbędnych dla
realizacji usługi, związanych z danym uczestnikiem (w szczególności adres). Organizator oświadcza jednak,
iż Kooperant nie ma prawa do używania takich danych dla jakichkolwiek innych potrzeb, niż związane ze
świadczeniem usługi na uczestnika.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki złożenia zgłoszeń przez osoby nieuprawnione. Ponadto
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w uczestnika, który łamać będzie postanowienia
niniejszego Regulaminu.
W związku z funkcjonowaniem Konkursu Organizator będzie utrzymywać w swoich bazach dane uczestników
przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przez okres umożliwiający
rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji.
Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujące czynności: zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie.
Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone zgodnie z przepisami prawa zawartymi w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
Dane osobowe podawane są przez uczestników dobrowolnie. Jednak podanie danych jest konieczne do
prawidłowej realizacji Konkursu. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Wysyłając zgłoszenie, uczestnik akceptuje regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Organizatora, w celach związanych z organizacją niniejszej Konkursu, zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
§7
Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przyznawania nagród.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
Organizator ma wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których Regulamin nie przewiduje.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
Wzięcie udziału w Konkursu oznacza zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
Uczestnictwa w Konkursu, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania
nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

