REGULAMIN Konkursu akcji „Wakacje z Muszkieterami”
pod hasłem „Moje pierwsze wakacje”
Konkurs dla czytelników www.naszemiasto.pl

1. DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1) Konkurs – konkurs pod hasłem i nazwą „Moje pierwsze wakacje”, odbywający się w
ramach akcji „Wakacje z Muszkieterami”, prowadzony na zasadach określonych
niniejszym regulaminem;
2) Organizator – Q&ACommunications Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa z siedzibą pod adresem: ul. Piekary 12 lok. 6-7, 61-823 Poznań, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367855, której nadano NIP 778-147-55-22
oraz numer statystyczny REGON 301569603;
3) Uczestnik – osoba, która przesłała zgłoszenie (pracę konkursową);
4) Jury – komisja powołana przez Organizatora;
5) Laureat – Uczestnik, który zajmie miejsce od pierwszego do trzeciego wg punktów
zebranych w głosowaniu;
6) Zwycięzca – osoba, która decyzją Jury zdobędzie nagrodę główną;
7) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz z załącznikami;
8) Strona konkursowa http://poznan.naszemiasto.pl/tag/wakacje-z-muszkieterami.html
9)

Regulamin serwisu: http://poznan.naszemiasto.pl/regulamin/

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych:
a) osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,
b) osób małoletnich – za pisemną zgodą opiekunów prawnych (rodziców lub
przedstawicieli ustawowych).
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19.06.2017 r. od godziny 16:01 i będzie trwał do dnia
23.07.2017 r. do godziny 16:00
4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem
serwisu www.naszemiasto.pl.
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5. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść, formułę i zasady przeprowadzania
Konkursu.
6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2016 poz. 471 z późn. zm.).
7. Przystąpienie przez Uczestnika do Konkursu oznacza zgodę na postanowienia
Regulaminu. Każdy z Uczestników zobowiązany jest stosować się do Regulaminu oraz
regulaminu serwisu, za pośrednictwem którego Konkurs będzie prowadzony.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
a) jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i bierze
udział w Konkursie dobrowolnie, a w przypadku osób małoletnich za zgodą
opiekunów prawnych;
b) wykona zadanie konkursowe i prześle przygotowaną pracę na adres e-mail:
wakacje@muszkieterowie.pl podany na stronie konkursowej;
c) nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek
pracy z Organizatorem, Fundatorem, Patronem i/lub podmiotem biorącym udział w
organizacji
i przeprowadzeniu Konkursu, ani członkiem ich rodzin, przy czym przez rodzinę
rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych oraz osoby
pozostające w stosunku przysposobienia;
d) zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. ZASADY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu jednego zdjęcia odpowiadającego tematowi
Konkursu „Moje pierwsze wakacje” oraz jego krótkiego opisu. W swojej treści zdjęcie
może przedstawiać przykładowo Uczestnika Konkursu podczas pierwszych wakacji,
krajobraz lub stanowić kreację artystyczną.
2. Uczestnicy Konkursu mogą nadsyłać zdjęcie konkursowe wraz z opisem na adres
wakacje@muszkieterowie.pl w okresie od dnia 19.06.2017 r. od godziny 16:01 do dnia
09.07.2017 r. do godziny 23:59. Uczestnicy mogą przesyłać prace konkursowe według
poniższych wytycznych:
a) zdjęcie powinno zostać zapisane w formacie JPG, natomiast krótki opis zdjęcia
powinien zostać umieszczony w treści przesyłanej wiadomości e-mail (do 500
znaków ze spacjami); dopuszcza się przesyłanie skanu zdjęć lub fotografii zdjęcia w
określonym formacie,
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b) wielkość zdjęcia (załącznika do wiadomości e-mail) nie może przekroczyć 2 MB, w
razie potrzeby Uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres
Organizatora zdjęcia w lepszej jakości,
c) zdjęcie musi przedstawiać pierwsze wakacje Uczestnika, tj. dowolną sytuację,
krajobraz, itp., a jego tematyka musi nawiązywać do Konkursu,
d) przesłane zdjęcie oraz opis nie może zawierać treści obraźliwych, wulgarnych,
obscenicznych czy naruszających dobro i godność innych osób; fotografia nie może
ilustrować spożywania alkoholu, palenia tytoniu czy też zażywania narkotyków, jak
również prezentować nagość, pornografię, erotykę, przemoc, materiały rasistowskie,
e) przesłane zdjęcie nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich i
praw własności intelektualnej, jak również ogólnie przyjętych norm obyczajowych
oraz zawierać treści obrażających uczucia innych, w tym uczuć religijnych oraz prawo
do prywatności,
f) Uczestnikowi do zdjęcia przysługuje pełnia praw i posiada zgodę na nieodpłatne
rozpowszechnianie wizerunku osób, które się na tym zdjęciu znajdują w celach i na
zasadach określonych regulaminem
3. Uczestnik przesyłając zdjęcie wyraża zgodę na jego nieodpłatne rozpowszechnianie w
celach i na zasadach określonych regulaminem Każdy Uczestnik może przesłać tylko
jedno zgłoszenie zawierające jedno zdjęcie i jego opis. Zgłoszenie fotografii do Konkursu
odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail z
dopiskiem Konkurs pt. „Moje pierwsze wakacje”. Zgłoszenie powinno zawierać
dodatkowo: imię i nazwisko Uczestnika, adres oraz dane kontaktowe zgłaszającego, w
tym numer telefonu Uczestnika lub opiekuna prawnego Uczestnika. Opiekun powinien
wyrazić zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu oraz oświadczenia o których
mowa w regulaminie.
4. Udział danego Uczestnika w Konkursie oznacza, że:
a) przysługują

mu

wyłączne

i

niczym nieograniczone

prawa

autorskie

do

nadesłanego zdjęcia oraz że wszystkie osoby widniejące na zdjęciu wyrażają
zgodę na jego publiczne udostępnienie,
b) udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo
licencji

na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora oraz jego

partnerów

(z

prawem

sublicencji)

na

stronach

http://poznan.naszemiasto.pl/tag/wakacje-z-muszkieterami.html

internetowych
na

potrzeby

realizacji
i promocji Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla
udostępnienia zdjęcia, jego publikacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym
wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i
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zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w szczególności przesyłanie zdjęcia
innym

podmiotom

współpracującym

w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób z Organizatorem, a także na
przekazanie zdjęć w celu ich oceny przez Jury oraz na przygotowywanie na swoje
potrzeby,
w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową,
c) zgadza się na opublikowanie zdjęcia na stronie internetowej www.naszemiasto.pl
w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu,
d) w przypadku uzyskania statusu Laureata, wyraża zgodę na wielokrotne i nieodpłatne
publikowanie nagrodzonej pracy konkursowej (z prawem sublicencji) bez ograniczeń
terytorialnych

i

czasowych

oraz

opublikowanie

swojego

imienia,

nazwiska,

miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem,
na stronie internetowej www.naszemiasto.pl, a także na ich wykorzystywanie w
celach promocyjnych i marketingowych Organizatora,
e) zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu
z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanego zdjęcia, a w przypadku
zaspokojenia przez te podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu
niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń Uczestnika bądź jego
opiekuna prawnego, ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty i naprawi
wyrządzoną w tym przypadku szkodę.
5. Prace niespełniające wymogów opisanych w Regulaminie zostaną wykluczone z
Konkursu.
5. ZASADY GŁOSOWANIA NA ZGŁOSZONE ZDJĘCIA
1. Zgłoszone zdjęcia wraz z opisem, spełniające wymogi przewidziane w Regulaminie,
zostaną opublikowane na stronie internetowej www.naszemiasto.pl i wezmą udział w
plebiscycie (głosowaniu).
2. Głosy na prace konkursowe można będzie oddawać w terminie: od dnia 11.07.2017 (od
godziny 12.00) do dnia 23.07.2016 roku (do godziny 16:00).
3. Zasady głosowania za pomocą „GŁOSUJ ZA”:
a) osoba, która chce oddać głos i posiada już indywidualne konto na stronie
www.naszemiasto.pl, powinna być zalogowana,
b) osoba, która chce oddać głos i nie posiada indywidualnego konta na stronie
www.naszemiasto.pl, nie musi dokonywać rejestracji celem zalogowania się do strony
www.naszemiasto.pl,
c) poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” jest oddawany głos na wskazaną pracę
konkursową,
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d) jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu,
e) dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 5 z jednego urządzenia.
4. Zasady głosowania za pomocą przycisku „lubię to”:
a) głosować może każda osoba posiadająca profil na portalu społecznościowym
Facebook,
b) pojedynczy użytkownik może raz dziennie zagłosować za pomocą przycisku „lubię
to”,
c) każdy oddany głos za pomocą przycisku „lubię to” będzie wliczany do puli wszystkich
oddanych głosów na daną kandydaturę i liczy się jako 1 głos.
5. Zasady głosowania za pomocą SMS-ów:
a) głosowanie na prace odbywa się za pomocą SMS Premium poprzez zakup e-wydania
„Głosu Wielkopolskiego”,
b) w celu oddania głosu na pracę wybranego kandydata, należy wysłać SMS pod numer
72355 o treści: WAK. i nr pracy; koszt wysłania wiadomości SMS wynosi 2,46 z VAT
(2 zł netto + 23% VAT),
c) w odpowiedzi na wiadomość głosujący otrzyma kod dostępu do e-wydania „Głosu
Wielkopolskiego”, do wykorzystania na stronie www.prasa24.pl,
d) każdy SMS liczy się jako 5 głosów (ma wagę 5),
e) głosujący może dokonać zakupu dowolnej ilości e-wydań.
6. W głosowaniu zostaną wytypowane 3 (trzy) zgłoszenia uczestników tj. zdjęcie i opis, które
otrzymają największą sumę głosów oddanych za pomocą „klikania”, przycisku „lubię to”
oraz SMS.
7. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej prac konkursowych jednakowej, najwyższej
liczby punktów, o kolejności uzyskanych miejsc zadecyduje Jury złożone z 5
przedstawicieli Organizatora w drodze głosowania.
8. Spośród wytypowanych 3 prac, Jury wybierze jedną (1) zwycięską pracę konkursową,
którą uzna za najpiękniejsze wspomnienie wakacji, biorąc pod uwagę przesłane zdjęcie i
opis, a jej autor otrzyma nagrodę główną. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne.
9. Publikacja

wyników

Konkursu

nastąpi

na

stronie

internetowej

www.facebook.com/FundacjaMuszkieterow i www.naszemiasto.pl najpóźniej w dniu
24.07.2017 o godziny 16:00.

6. NAGRODY
1. Fundatorem oraz organem przekazującym nagrody jest Organizator.
2. Nagrody będą przyznawane według kryterium liczby zebranych punktów w głosowaniu
oraz przez wybór Jury.
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3. Ze wszystkich zgłoszeń konkursowych, 3 z nich, które zdobędą największą sumę głosów
Internautów oddanych za pomocą „klikania”, przycisku „lubię to” oraz SMS, otrzymają
nagrody. Wśród najwyżej ocenionych prac jury wybierze zwycięzcę (I miejsce), któremu
przyzna nagrodę główną. Pozostali autorzy prac, które zajmą II i III miejsce, otrzymają
zestawy nagród rzeczowych.
4. Podział nagród:
a) Autor pracy I miejsca - nagroda główna, przyznana przez Jury: 4- osobowy,
weekendowy pobyt w Dolina Charlotty Resort & SPA o wartości 1540 zł brutto.
b) Autor pracy II miejsca – 1 zestaw nagród o łącznej wartości około 750 zł brutto,
zawierający: torbę podróżną na 2 kółkach z rączką TITAN, 2 szt. kosmetyczek
podróżnych TITAN bidon dla dzieci alfi - 1 szt. kubek termiczny alfi - 1 szt.
c) Autor pracy III miejsca – 1 zestaw nagród o łącznej wartości około 750 zł brutto,
zawierający: torbę podróżną na 2 kółkach z rączką TITAN, , 2 szt. kosmetyczek
podróżnych TITAN bidon dla dzieci alfi - 1 szt. kubek termiczny alfi - 1 szt.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród. Przyznanie
dodatkowych nagród nie będzie powodowało po stronie Laureata obowiązku ponoszenia
jakichkolwiek kosztów.
6. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.
7. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT nagrody uzyskane z konkursach są
opodatkowane według ryczałtowej stawki 10% wartości nagrody. Płatnikiem powyższego
podatku od nagród w konkursie jest podmiot wydający te nagrody.
8. Laureat jest zobowiązany do wypełnienia protokołu odbioru nagrody i udzielenie
pełnomocnictwa Organizatorowi Konkursu do wpłacenia i odprowadzenia w jego imieniu
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz właściwego Urzędu
Administracji Skarbowej z tytułu otrzymanej Nagrody.
9. W przypadku otrzymania przez laureata nagrody głównej, Organizator konkursu nie
pokrywa innych kosztów związanych z pobytem w hotelu Dolina Charlotty Resort&SPA,
poza zakresem przedstawionym w voucherze - w tym, nie pokrywa kosztu dojazdu z
miejsca zamieszkania do i z hotelu, jak również dodatkowych usług i wyżywienia.
10.

Nagrody w Konkursie nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.

Nagrody nie odebrane do dnia 30.08.2017 przepadają i przechodzą na własność
Organizatora.
11.

Nieprzekazanie

nagrody

z

uwagi

na

niepodanie

danych

osobowych

i/lub

teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez
Laureata oznacza

utratę prawa do nagrody, która to przechodzi na własność

Organizatora.
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12.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. W ciągu dwóch dni roboczych od publikacji wyniku Konkursu Organizator skontaktuje się
telefonicznie lub pocztą e-mail z laureatami lub ich rodzicami / opiekunami prawnymi w
celu poinformowania o wynikach Konkursu.
2. Przekazanie nagród odbędzie się za pomocą wysyłki lub zostanie uzgodniona z
laureatem.

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu
w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz na zasadach określonych w tym dokumencie
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2016
poz. 922
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy jest Organizator, który
oświadcza, iż wszystkie dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z
ustawą.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawiania oraz usuwania
poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres Organizatora.
4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek
niezbędny przyznania nagrody.
14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu stanowi Regulamin, który jednocześnie
jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Informacja o Konkursie oraz treść Regulaminu znajduje się na stronie konkursowej
www.naszemiasto.pl

15. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Q&A
Communications, ul. Piekary 12 lok. 6, 61-823 Poznań, z dopiskiem „Wakacje z
muszkieterami”
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz
adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku
postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione
pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

7

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie
powszechnym.
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