REGULAMIN KONKURSU
Wyślij nam swoje zdjęcie lub nagraj film nawiązujący do problematyki bezpieczeństwa
rowerzystów w ruchu drogowym, z wykorzystaniem naklejki „150 cm dla rowerzysty”

§ 1.
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wyślij nam swoje zdjęcie lub nagraj film
nawiązujący do problematyki bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym, z
wykorzystaniem naklejki 150 cm dla rowerzysty”
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Zdrowy-Rower
2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, stronie www.konkurs.150cm.pl
w dniach od 15 czerwca 2018 r. do 30 września 2018 r.
(do godziny 12:00)
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Kross S.A.
4. Administratorem Danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.
5. Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dowolny, lecz jest niezbędny
do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu
do tych danych, ich zmian bądź żądania ich usunięcia. Usunięcie danych jest
równoznaczne z rezygnacją z konkursu.
6. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki Konkursu, które Uczestnik
akceptuje w chwili przystąpienia.

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem Informacji na temat
Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
8. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016
poz. 471).
§ 2.
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b. Nie jest pracownikiem Organizatora ani członkiem najbliższej rodziny
Organizatora. Przez członka najbliżej rodziny pracownika należy rozumieć jego
zstępnych i wstępnych;
c. Zarejestruje się na stronie http://konkurs.150cm.pl
d. Zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje
do Konkursu;
e. Wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;

f. Zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
g. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z
uczestnictwem w Konkursie;
2. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.
3. Zadaniem Uczestnika jest zarejestrowanie się na stronie internetowej http://konkurs.
150cm.pl i wypełnienie formularza konkursowego poprzez podanie imienia, nazwiska,
oraz dołączenie zdjęcia o pojemności do 4 mb lub film nie dłuższy niż 3 minuty o
pojemności maksymalnej 50 mb, o tematyce nawiązującej do tematu: bezpieczeństwa
rowerzystów w ruchu drogowym, z wykorzystaniem naklejki lub logo kampanii„150 cm dla
rowerzysty” Każdy uczestnik może wysłać jedno zdjęcie lub film.
4. Za wyłonienie zwycięzcy odpowiada Jury składające się z trzech osób w składzie:
1. Artur Filipowicz- vloger, twórca video
2. Dorota Chojnowska - dziennikarka podróżniczka rowerowa, fotograf
3. Jakub Rybicki - dziennikarz, podróżnik rowerowy, fotograf
5. Za zwycięstwo w konkursie zostały przewidziane następujące nagrody:
1. Kategoria zdjęcia:
Nagroda za pierwsze miejsce.
-Rower Kross Vento 1.0 rozmiar M (rower może nosić ślady użytkowania)
2. Kategoria film
Nagroda za pierwsze miejsce.
-Rower Kross Vento 1.0 rozmiar M (rower może nosić ślady użytkowania)

6. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni przez Organizatora w ciągu tygodnia od daty
zakończenia konkursu na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilu
facebookowym.
7. Warunkiem odebrania przez Uczestników wygranych nagród, o których mowa w pkt. 7
jest przesłanie w ciągu 7 dni na adres mailowy: zdrowyrower@gmail.com Wiadomości z
następującymi danymi:
a. Imię i nazwisko,
b. Adres korespondencyjny,
c. Numer telefonu,
d. Adres e-mail.

8. Jednoczenie z przekazaniem danych uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w formularzu (w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, wizerunek
osoby umieszczonej na zdjęciu ) organizowanym przez Stowarzyszenie Zdrowy Rower z
siedzibą w Pruszkowie przy ul Marii 13/28 05-800 Pruszków

9. Brak wysłania wiadomości z informacji, o których mowa w ust. 10 we wskazanym
terminie lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa
do nagrody.
10. Przyznane w konkursie nagrody zostaną wysłane Uczestnikom w terminie 21 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Organizatora informacji, o których mowa w
ust. 10.
§ 3.
1. Wysłanie zdjęcia lub filmu przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem
bezpłatnej niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych), jak również
wyrażeniem zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia na
wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50
ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w
szczególności w zakresie:
a. Utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia lub jego egzemplarzy;
b. Wytwarzania określoną techniką egzemplarzy zdjęcia, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisem magnentycznym oraz techniką cyfrową;
c. Obrotem oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia;
d. Wprowadzaniem do obrotu, użyczeniem lub najmem zdjęcia lub jego
egzemplarzy;
e. Rozpowszechnianiem zdjęcia w sposób inny niż określony w § 2 ust. 4 Regulaminu,
w tym udostępnieniem na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilu
facebookowym.
§ 4.
Zakres odpowiedzialności Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych
Uczestników konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn
leżących po stronie Uczestników, w szczególności jeśli nie podali oni prawdziwego adresu
do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści umieszczanych
przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań
związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności uczestników,
którzy:
a. Zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem (w
szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i
graficznej);
b. Ingerują w mechanizm działania konkursu,

c. Nie ukończyli 18 roku życia.

§ 5.
Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłączenie w celu
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres
niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród Uczestnikom, którzy go
wygrali.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz
usuwania. Dane podawane są na zasadzie dobrowolności, przy czym są one niezbędne do
uczestnictwa w Konkursie. W momencie usunięcia danych Uczestnik traci prawo udziału w
Konkursie.
4. Organizator oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne dokumenty, związane z ochroną
danych osobowych, w tym Politykę Przetwarzania Danych Osobowych.

§ 6.
Reklamacje i zgłoszenie naruszeń
1. Wszelkie reklamacje, dotyczące funkcjonowania Konkursu lub stwierdzonych naruszeń
Regulaminu należy zgłaszać Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres:
zdrowyrower@gmail.com
2. Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora o rozstrzygnięciu, dotyczącym
zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty
otrzymania reklamacji.

§ 7.
Postanowienia końcowe.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.06.2018 i obowiązuje do zakończenia Konkursu.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy
prawa powszechnie obowiązującego.

