Regulamin zimowego konkursu fotograficznego
FAST
§ 1 Zasady ogólne
1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Organizatorem zimowego konkursu fotograficznego jest firma P. W. FAST Sp. z o.o., ul.
Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000020621.
2. Konkurs o nazwie „zimowy konkurs fotograficzny” (zwany dalej „Konkursem”) prowadzony
jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z niniejszym regulaminem (zwanym
dalej „Regulaminem”) oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i jest
skierowany do osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs trwa od dnia 12.01.2018r. do północy 18.01.2018r. Rozwiązanie konkursu nastąpi do
22.01.2018r.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Z zastrzeżeniem ust. 6, uczestnikiem Konkursu
może zostać każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
która spełni warunki Regulaminu.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie
Konkursu, pracownicy (w tym osoby świadczące na rzecz Organizatora lub odpowiednio
podmiotów współpracujących pracę lub stałe usługi na podstawie stosunków
cywilnoprawnych) Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin w/w
pracowników i współpracowników, tj. będące małżonkiem, wstępnym, zstępnym,
rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku
przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
§ 2 Udział w konkursie
Aby wziąć udział w konkursie należy:
1. zrobić zdjęcie zimowego pejzażu w swojej miejscowości,
2. przesłać zdjęcie, wraz z nazwą miejscowości, w której zostało zrobione, na adres e-mail
konkurs@fast.zgora.pl do 18.01.2018 r.
§ 3 Nagrody
1. Nagrodzone zostaną 3 osoby, których prace zostaną uznane za najciekawsze i najbardziej
kreatywne.
2. Laureatów konkursu wybierze jury konkursowe w składzie: Ilona Nowak, Aleksandra Jagiełło,
Daniel Sełeszczuk i Grzegorz Gembara.
3. Nagrodą w konkursie będą karty upominkowe do sklepów 4F o wartości: 150 zł za zajęcie 1
miejsca, 100 zł za zajęcie 2 miejsca, 50 zł za zajęcie 3 miejsca.

4. Laureaci Konkursu zostaną indywidualnie poinformowani o wygranej, organizator może również
opublikować dane laureatów oraz nadesłane prace konkursowe na fanpage’u Chemia Budowlana
FAST oraz na stronie internetowej fast.zgora.pl
5. Nagrody zostaną wysłane w terminie 14 dni od dnia wyłonienia zwycięzców na adres przez nich
wskazany.
§ 4 Odbiór nagrody i podatek.
1. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej
równowartości w pieniądzu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej
nagrody.
§ 5 Dane osobowe
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz konkursu dla Internautów jest
Organizator. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz
zbierane są i przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz
wydania nagród i ogłoszenia wyników, a także przesyłania informacji handlowych dotyczących ofert
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznej (nie wyłączając sms) w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r.,
nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w
przepisach prawa. Uczestnikom konkursów przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym wyżej jest dobrowolne, lecz
niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursów oraz wydania nagród.
§ 6 Postanowienia końcowe
Prawa autorskie majątkowe zgłoszonych prac przechodzą na organizatora. Organizator ma prawo i
obowiązek oznaczania prac danymi ich autorów. Zgłoszone prace przechodzą na własność
organizatorów. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i ekspozycji prac w materiałach i
publikacjach bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych. Organizator
zastrzega sobie prawo udostępniania nadesłanych do konkursu prac wszystkim innym
zainteresowanym instytucjom, celem zorganizowania wystawy tematycznej.

