
REGULAMIN KONKURSU  

„Szeroki Kadr na koszulce” 

 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Celem Konkursu jest promocja portalu Szeroki Kadr. 

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w         

Konkursie prowadzonym pod nazwą „Szeroki Kadr na koszulce” (zwanym dalej          

„Konkursem”).  

2. Organizatorem Konkursu oraz przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu          

cywilnego jest Nikon CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oddział w           

Polsce, w Warszawie, przy ul.Łopuszańskiej 38B. NIKON CEE GmbH, Wagenseilgasse 5-7,           

1120 Wiedeń, Austria, NIP 107-00-37-144. 

3. Konkurs prowadzony jest na terenie całej Polski za pośrednictwem strony internetowej           

szerokikadr.pl, (zwanej dalej „Stroną”), 

4. Konkurs rozpoczyna się 21 czerwca 2018 roku tj. w momencie ogłoszenia go na Stronie i               

trwa do dnia 9 lipca 2018 roku, przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem               

nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 6 października 2018 roku. 

5. Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia              

1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z                

późn.zm.) przez Organizatora. Administratorem danych osobowych Uczestników jest        

Organizator Konkursu. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu,          

w tym wydania Nagród i rozpatrzenia reklamacji Uczestników. Uczestnikowi przysługuje          

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest            

dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.  

 

 



§2 

ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs adresowany jest do osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności           

prawnych oraz do osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych,          

posiadających zgodę przedstawicieli ustawowych na udział w Konkursie. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora w trakcie trwania             

Konkursu na umowy o pracę i umowy cywilno-prawne. Zakaz dotyczy także członków ich             

rodzin. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo.  

 

§3 

ZADANIE KONKURSOWE 

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien zaprojektować koszulkę nawiązującą          

tematycznie do portalu Szeroki Kadr i wysłać ją na adres support@szerokikadr.pl. Projekt: 

- może, ale nie musi nawiązywać do 10-lecia portalu Szeroki Kadr 

- musi zawierać logo portalu Szeroki Kadr 

- może zawierać podpis autora 

2. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich do projektu,           

który będzie wykorzystany na koszulkach wydrukowanych przez Szeroki Kadr, w ilości do            

20 000 sztuk 

3. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że ma pełnię praw autorskich do zgłaszanego            

projektu. 

 

 

  

§4 

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY 

1. Nagrodami w Konkursie jest zestaw 5 koszulek z projektem własnego autorstwa oraz gadżety             

Szerokiego Kadru. 

2. O wynikach Konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani na Stronie.  

3. Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2018 roku. W             

skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osoby powołane przez Organizatora Konkursu. 

mailto:support@szerokikadr.pl


4. Wybierając Zwycięzców Konkursu Komisja będzie brała pod uwagę jakość projektów i           

kreatywność. 

5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny. 

6. W przypadku nieodebrania Nagrody przez Zwycięzcę, traci on prawo do odbioru Nagrody. W             

takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora.  

7. Nagrody zostaną przesłane do Zwycięzcy na koszt Organizatora 

§5 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie           

listem poleconym w terminie do dnia 31 października 2016 roku na adres Organizatora, z              

dopiskiem „Konkurs” (dopisek nie jest obowiązkowy). O zachowaniu terminu decyduje data           

stempla pocztowego na przesyłce. 

2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz dokładny adres uczestnika, jak           

również dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.  

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 5 dni roboczych od            

dnia ich otrzymania przez Organizatora.  

4. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres           

podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  

5. Niezależnie od powyżej opisanej procedury reklamacyjnej Uczestnikom przysługuje prawo         

dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym. 

 

 


