
Regulamin Konkursu

"FAKRO Selfie Szoł"

Aktualizacja z dnia 28 lutego 2015

§1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą "FAKRO Selfie Szoł" jest firma FAKRO Sp z o.o. z

siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Węgierskiej 144a, 33-300 Nowy Sącz, Polska, wpisana

do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd

Rejonowy  dla  Krakowa  –  Śródmieście  XII  Wydział  Gospodarczy  pod  numerem  KRS

0000110248, zwana dalej Organizatorem. 

2. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora i

osób  biorących  udział  w  Konkursie  (dalej  zwanych  „Uczestnikami  Konkursu”),  reguluje

zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i

obowiązki Uczestników Konkursu. 

3. Konkurs  jest  organizowany  za  pośrednictwem  Internetu,  na  terytorium  Rzeczpospolitej

Polskiej. Konkurs trwa od 1 stycznia 2015 r. (od godziny 12.00) do 31 kwietnia 2015 r. (do

godziny 12.00) czasu polskiego/strefa czasowa (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa,

Zagrzeb/

Konkurs podzielony jest na dwa etapy:

I etap – 1 stycznia 2015 godzina 12:00 do 31 marca 2015 godzina 12:00 - w tym okresie

należy przesłać zgłoszenie konkursowe dostępne na Stronie Konkursu

II etap – 1 marca 2015 godzina 12:00 do 30 kwietnia 2015 godzina 12:00 – w tym okresie

odbędzie się głosowanie internautów oraz obrady Jury.

4. Strona  Konkursu –  strona  internetowa  www.fakro.pl, na  której  dostępny  będzie:

Regulamin Konkursu, Zgłoszenie Konkursowe, Galeria Konkursu, Nagrody w Konkursie, a

po ogłoszeniu wyników – Laureaci Konkursu.

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi  15 maja 2015 r.  Lista nagrodzonych zdjęć Selfie

zostanie  opublikowana  tego  dnia  na  stronie  o  godzinie  12:00  czasu  polskiego  /strefa

czasowa (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

6. Uczestnikami  Konkursu mogą  być  osoby  fizyczne  mające  miejsce  zamieszkania  na

terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  (w przypadku  zgłoszenia  konkursowego

niepełnoletniej  osoby,  wymagana  jest  zgoda  prawnego  opiekuna  na  Elektronicznym

Formularzu Zgłoszeniowym) zwane dalej Uczestnikami.

7. Elektroniczny  Formularz  Zgłoszeniowy  –  formularz  dostępny  na  stronie  internetowej

Konkursu, który Uczestnik musi wypełnić

8. Zgłoszenie konkursowe - Elektroniczny Formularz zgłoszeniowy Konkursu dostępny na

stronie Konkursu przesłany wraz ze Zdjęciem Selfie.

http://www.fakro.pl/


9. Zdjęcie Selfie – autoportret Uczestnika zrobiony na tle poddasza z widocznymi oknami

dachowymi FAKRO, spełniający następujące warunki:

1) Zdjęcie  musi  być  wykonane  w  formacie  JPG  o  wielkości  nie  przekraczającej  2  mb

rozdzielczości i 5 megapikseli,

2) Musi być zgodne z tematem konkursu  czyli  wykonane tle poddasza z widocznymi

oknami dachowymi FAKRO,

3) Musi  posiadać  walory  estetyczne  i  przedstawiać  w  sposób  kreatywny  tematykę

pracy.

10. Galeria Konkursu – zakładka na stronie internetowej www.fakro.pl, gdzie zamieszczone

będą wszystkie zaakceptowanie przez Organizatora zdjęcia Selfie.

11. Nagrody – w konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

Nagrody Główne – Samsung Galaxy S5 (smartfon) – 3 szt.,

Nagródy Wyróżnienia – Samsung Galaxy Tab S 10.5 (tablet) – 3 szt.

Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nieprzyznania  nagród  Uczestnikom  Konkursu

działającym  niezgodnie  z  niniejszym  Regulaminem  lub  nie  spełniających  wymogów

określonych w niniejszym Regulaminie. 

12. Komisja  Konkursowa –  komisja  powołana  w  celu  kontroli  przebiegu  konkursu,  która

będzie czuwała nad jego poprawnym przebiegiem. W skład Komisji Konkursowej wchodzić

będzie:

Dyrektor Marketingu

Specjalista ds reklamy 

Starszy Specjalista Działu Prawnego.

13. Jury konkursowe – osoby powołane przez Organizatora do wyboru jednego zdjęcia, które

otrzyma Nagrodę Główną od Organizatora w składzie:

Dyrektor Marketingu

Specjalista ds reklamy

Młodszy Specjalista ds Zarządzania Stronami.

14. Patron  medialny –  portal  internetowy  www.czterykaty.pl  który  objął  patronat  nad

konkursem, a także przyzna jedną z Nagród Głównych.

15. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie materiały informacyjne dotyczące konkursu dostępne są

w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Konkursu. 

16. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wszelkie  błędy  jakie  mogą  wystąpić  w

związku z elektronicznym przekazem bądź błędami systemu informatycznego,  które nie

wynikły z jego winy.

17. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia

Uczestnika Konkursu, w stosunku do którego uzasadni, iż działa on w sposób sprzeczny z

zasadami  Konkursu  opisanymi  w  niniejszym  Regulaminie  lub  w  sposób  naruszający

powszechnie obowiązujące przepisy prawa.



18. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, spółek wchodzących w skład

Grupy FAKRO a także Patrona Medialnego oraz ich najbliższa rodzina (mąż, żona, dzieci).

§2

Zasady i warunki uczestnictwa

1. W czasie trwania I  etapu konkursu Uczestnik może  tylko raz  zgłosić swój  udział,  czyli

jeden raz zarejestrować się poprzez przesłanie swojego zgłoszenia konkursowego.

2. Aby przystąpić do konkursu należy:

a) wykonać zdjęcie Selfie, zgodnie z §1 punkt 9,

b) uzupełnić i wysłać do Organizatora kompletnie zgłoszenie konkursowe znajdujące się na

na stronie Konkursu  zawierające:

- elektroniczny Formularz zgłoszeniowy,

- zdjęcie Selfie wraz z krótkim opisem – maksymalnie do 30 znaków.

3. Weryfikacja i publikacja zgłoszeń będzie realizowana przez Organizatora w Galerii 

Konkursowej, w przeciągu 3 dni roboczych od dnia przesłania zgłoszenia konkursowego.

4. Na potwierdzenie lub odrzucenia dokonania zgłoszenia konkursowego Uczestnik otrzyma, 

od Organizatora wiadomość mailową na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

5. Organizator opublikuje wszystkie zdjęcia Selfie z pozytywnie zweryfikowanych zgłoszeń 

konkursowych w Galerii Konkursu.

6. Przesłanie zgłoszenia konkursowego do konkursu jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatne i wielokrotne publikowanie załączonego

zdjęcia Selfie przez FAKRO oraz Partnerów (szczegóły www.fakro.pl).

7. Zgłoszenie do konkursu jest automatycznie udzieleniem przez Uczestnika lub prawnego 

opiekuna Uczestnika osoby niepełnoletniej zgody na prawo do wykorzystania jego 

wizerunku na zdjęciu zgłoszonym do konkursu FAKRO Selfie Szoł, dla celów promocyjno-

marketingowych oraz reklamowych Organizatora oraz Partnerów (info www.fakro.pl), bez 

konieczności każdorazowo ich zatwierdzania. Prawo do wykorzystania wizerunku obejmuje

również jego utrwalanie, obróbkę i powielanie w nieograniczonym czasie. Zgoda zawiera 

prawo korzystania i rozporządzania zdjęciami z wykorzystaniem wizerunku w 

szczególności w publicznych sieciach internetowych na dowolnych materiałach bez 

ograniczenia terytorialnego.

8. Wysłanie pliku jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu do niego wszelkich praw 

autorskich. Uczestnik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń za korzystanie ze zdjęć zgodnie z 

niniejszym Regulaminem, w tym, w szczególności, wynagrodzenia za publikację zdjęć. 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za nielegalnie wykorzystanie zdjęć 

opublikowanych na stronie Konkursu (w tym kopiowanie, udostępnianie osobom trzecim, 

sprzedaż zdjęć) przez osoby nieupoważnione.

9. Organizator zastrzega sobie prawo nie opublikowania zdjęć naruszających niniejszy 

http://www.fakro.pl/


regulamin, prawo obowiązujące w Polsce lub dobre obyczaje, a także takich, które wg 

oceny Komisji Konkursowej będę nieczytelne. Komisja Konkursowa zastrzega sobie 

również prawo  negatywnej weryfikacji zdjęć, których podpis będzie obraźliwy.

10. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną 

wizerunku osób trzecich, Uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i 

finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony 

pokrzywdzonej.

11. Głosowanie odbywa się poprzez "zalikowanie" (polubienie) wybranego zdjęcia za 

pośrednictwem konta na facebook.com. Głosowanie odbywa się od 1 marca 2015 r. (od 

godziny 12.00) do 30 kwietnia 2015 r. (do godziny 12.00). czasu polskiego; /strefa 

czasowa (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb/. Po upłynięciu 

wyznaczonego terminu oddanie “lika” nie będzie miało wpływu na wyniki Konkursu.

12. Nagrody – tryb przyznawania

Nagroda Główna przyznana przez Organizatora:

1 nagroda w postaci Smartfon Samsung Galaxy S5 przyznana dla Uczestnika, ocena pracy 

konkursowej zostanie dokonana przez Organizatora reprezentowanego przez Jury Konkursu,

Nagroda Główna przyznana przez internautów:

1 nagroda w postaci Smartfon Samsung Galaxy S5 przyznana dla Uczestnika, kryterium 

przyznania to wynik głosowania internautów dla zdjęcia które uzyska największą ilość lików 

(polubień),

Nagroda Główna od Patrona medialnego:

1 nagroda w postaci Smartfon Samsung Galaxy S5 przyznana dla Uczestnika, ocena pracy 

konkursowej zostanie dokonana przez Patrona Medialnego.

Ponadto Organizator przyzna 3 nagrody wyróżnienia w postaci tabletów Samsung Galaxy 

Tab S 10.5 dla Uczestników których zdjęcie kolejno po miejscu pierwszym uzyska największą ilość

lików (polubień) w głosowaniu Internautów.

13. W sytuacji gdy dwie lub więcej prac uzyska taką samą ilość lików (polubień) zwyciężają 

prace, które jako pierwsze wpłynęły do Organizatora.

14.Ogłoszenie wyników i wydanie nagród

a) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Konkursu. Identyfikacja 

zwycięskich prac odbywać się będzie poprzez opis zdjęcia.

b) Informacja o wygranej zostanie wysłana przez Organizatora na podany adres e-mail.

c) Nagroda nie podlega wymianie na żaden ekwiwalent.

d) Nagroda przesłana zostanie dostarczona (na adres w Polsce) na koszt Organizatora w 

okresie 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Nagrody nie będą wysyłane za 



granicę. W sytuacji gdy nagroda przesłana zgodnie z niniejszym punktem nie zostanie 

odebrana Organizator będzie uprawniony do uznania, że Uczestnik rezygnuje z nagrody.

§4

Odpowiedzialność Organizatora.

1. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zgłoszenia,  które  nie  dotarły  do  niego  z

przyczyn od niego niezależnych,  m.in.  wskutek awarii  łączy internetowych czy systemu

Uczestnika.

2. Organizator zobowiązuje się do udzielenia na wniosek Uczestnika informacji o jego danych

osobowych  będących  w  posiadaniu  Organizatora  oraz  innych  informacji  związanych  z

Konkursem.

3. Wszelkie zapytania odnośnie konkursu można przesyłać na adres mailowy: selfie@fakro.pl.

4. Dane  osobowe  Uczestników  Konkursu  uzyskane  w  związku  z  jego  organizacją  i

przeprowadzeniem będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych

z organizacją  i  przeprowadzaniem Konkursu,  chyba że Uczestnik  wyrazi  zgodę  na ich

przetwarzanie w innych celach. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez

Uczestników w ramach promocji będzie FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy

ulicy  Węgierskiej  144a.  Dane  osobowe Uczestników konkursu  będą  przetwarzane  przy

zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r.

Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne

do udziału w tym konkursie. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich

danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

5. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników konkursu wy-

łącznie podmiotom, które współpracują w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego prze-

prowadzenia.

6. Dla wszystkich laureatów Konkursu, Organizator ufunduje dodatkowo nagrodę pieniężną

od  wartości  nagrody,  która  nie  zostanie  wypłacona,  lecz  przeznaczona  na  poczet

uregulowania wszelkich zobowiązań podatkowych związanych z odebraniem nagrody.

§6

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.

1. Wszelkie  reklamacje  dotyczące  sposobu  realizacji  Konkursu można  zgłaszać  na  adres

mailowy  Organizatora  selfie@fakro.pl przez  cały  okres  trwania  konkursu  oraz  po  jego

zakończeniu,  nie  później  jednak  niż  do  7  maja  2015  roku  godzina  12:00  czasu

polskiego/strefa czasowa (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb/ (decyduje

data dostarczenia wiadomości). Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą

rozpatrywane.



2. Reklamacje mogą zgłaszać zarówno uczestnicy konkursu, jak i  osoby, które nie zostały

dopuszczone do udziału w konkursie.

3. Uczestnik zgłaszając reklamację musi podać swoje dokładne dane, czyli: imię, nazwisko,

adres mailowy oraz dokładny opis ze wskazaniem przyczyny reklamacji.

4. Reklamacje  będą  rozpatrywane  przez  Komisję  Konkursową  złożoną  z  przedstawicieli

Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu w ciągu 7 dni roboczych od daty ich

otrzymania.

5. Decyzja  Komisji  jest  ostateczna  i  wiążąca,  a  powiadomienie  zostanie  dostarczone

składającemu reklamację  na  adres  mailowy,  z  którego  reklamacja  została  przesłana  w

ciągu 7 roboczych dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Wyczerpanie procedury reklamacyjnej opisanej powyżej, nie jest warunkiem koniecznym

do wystąpienia na drogę sądową.

§7

Postanowienia końcowe.

1. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu może spowodować 

cofnięcie uprawnień przysługujących z tytułu udziału w Konkursie.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o 

zmianach w Regulaminie będzie dostępna na stronie Konkursu.

3. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika określone są wyłącznie w niniejszym 

Regulaminie i obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z konkursem będą 

rozstrzygane przez właściwy sąd.

5. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady 

Konkursu.

6. Niniejszy Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Konkursie, które Uczestnicy 

akceptują poprzez przesłanie Formularza Zgłoszeniowego.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające 

wzięcie udziału w Konkursie.

8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek 

podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub niepełnych danych.


